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O IPPLAN busca atuar de maneira que suas realizações possam 
indicar caminhos de desenvolvimento sustentável para muni-
cípios e regiões. Para isso, a atenção à difusão do conhecimento 

e das boas práticas é um princípio importante que motivou esta publi-
cação e, certamente, motivará ainda outras neste sentido. Esta publi-
cação “Desenvolvimento Rural: Desafios do Planejamento Econômico 
e Ambiental” baseia-se nas questões abordadas no 1º Seminário de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, realizado em novembro de 2013. 
O evento, organizado pelo IPPLAN e Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos, teve o intuito de destacar a importância da questão rural 
nos debates sobre o desenvolvimento do município. O sucesso do evento, 
evidenciado pelos níveis das contribuições trazidas pelos especialistas 
convidados e pela presença de público tão diversificado quanto qualificado 
ao debate, aumentou a responsabilidade do Instituto em continuar promo-
vendo o interesse pelo meio rural em uma perspectiva de desenvolvimento 
sustentável. 

O estímulo à continuidade do debate sobre o tema não só fortalecerá 
o processo técnico de formulação do Plano de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (PDRS) de São José dos Campos, mas, principalmente, per-
mitirá que as proposições nele contidas sejam lapidadas, amadurecidas e 
apropriadas por um amplo espectro de atores e instituições que estão direta 
e indiretamente implicados na implementação do Plano. Desta forma, 
acreditamos que esta publicação tem uma contribuição relevante na con-
solidação do conhecimento produzido pelas exposições dos especialistas 
convidados, bem como subsídio para as reflexões futuras daqueles que, 
tendo participado ou não do evento, em algum momento se engajarão em 
diversas esferas de trabalho em prol do desenvolvimento rural sustentável 
de São José dos Campos. 

Boa leitura!
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A elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável 
de São José dos Campos (PDRS) representa um importante 
marco referencial para subsidiar as políticas públicas voltadas 

à inserção produtiva e sustentável dos espaços rurais em nosso município. 
A proposta do PDRS é, desta feita, sinalizar estratégias que possibilitem 
não apenas o desenvolvimento econômico, como também a melhoria na 
qualidade de vida das comunidades rurais, a valorização do patrimônio 
cultural e a proteção dos recursos naturais.

Porém, a despeito da inegável contribuição que é a publicação de um 
documento orientador, cabe destacar que a maior riqueza vem se dando ao 
longo de sua elaboração: agregando, sensibilizando, mobilizando e dando 
voz a um amplo conjunto de atores sociais identificados com o tema do 
desenvolvimento rural e da sustentabilidade, incorporando – definiti-
vamente – esses elementos na agenda das políticas públicas de São José 
dos Campos. Assim, de forma inédita em nosso município a temática do 
desenvolvimento rural sustentável vem, progressivamente, ocupando sua 
devida relevância, favorecendo a emergência e articulação de setores da 
sociedade historicamente negligenciados. Em paralelo, a máquina pública 
municipal também se vê frente aos desafios e às oportunidades postas pela 
necessidade de inserção – de forma integrada e articulada - da agenda do 
rural sustentável em seus programas e políticas.

A proposta que embasa o PDRS reconhece esses desafios, bem como 
as potencialidades e as múltiplas dinâmicas da nossa realidade rural.

Constituem-se assim os alicerces e as diretrizes orientadoras para 
um amplo conjunto de políticas públicas voltadas à inserção competitiva 
com a diversificação das atividades econômicas do campo, apoiando-se 
em modelos produtivos ambientalmente responsáveis, garantindo e valo-
rizando a participação social na construção dessas estratégias. Assim, sem 
negligenciar nossa identidade histórica como polo industrial e tecnológico 
de relevância internacional, esse novo olhar sobre os espaços rurais de São 
José dos Campos se coloca como uma grande oportunidade de comple-
mentação e dinamização econômica e produtiva que, associada às políticas 
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de conservação e recuperação do patrimônio ambiental, constitui a base 
de nossas estratégias de desenvolvimento territorial sustentável.

A construção de uma Política de Desenvolvimento Rural Sustentável 
é a resposta do governo do Prefeito Carlinhos Almeida às necessidades da 
região, reafirmando o compromisso  com o futuro de um território de 744 
quilômetros quadrados, correspondente a dois terços da área do município.

Considerando que quase a totalidade desses espaços rurais estão 
configurados como Áreas de Proteção Ambiental (APA), fica explícita a 
necessidade de inserir a questão da sustentabilidade nas políticas públicas 
a serem construídas com essas comunidades.

Em paralelo à construção participativa desse instrumento registramos 
um robusto conjunto de políticas municipais que já vêm sendo estru-
turadas. É o caso do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA) em implantação em micro-bacias prioritárias de nossa zona rural; 
as estratégias e ações de Educação Ambiental focadas na agenda do rural; 
os programas relacionados à conservação da biodiversidade e proteção da 
socioagrobiodiversidade; assim como ações voltadas ao fortalecimento de 
cadeias produtivas sustentáveis. A esse amplo conjunto de ações articulam-
-se ainda outras ferramentas para promoção do desenvolvimento rural e 
de apoio aos produtores, tendo em vista a qualificação dos trabalhadores, 
a diversificação produtiva e o aumento da renda no campo, com a con-
sequente melhoria da qualidade de vida. Além disso, busca-se facilitar o 
acesso a linhas de crédito, além de fomentar formalização e a adequação 
ambiental e produtiva de empreendimentos.

Pelo exposto, fica patente a relevância de termos o Plano de 
Desenvolvimento Rural Sustentável como o marco orientador e articulador 
dessas estratégias, favorecendo a progressiva internalização e estruturação 
dessa agenda no conjunto das políticas públicas municipais.

Secretaria de Meio Ambiente de São José dos Campos
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Rural dos campos 
de oportunidades
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
CIÊNCIA & TECNOLOGIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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S ão José dos Campos é a cidade dos campos. São campos da pers-
pectiva larga, da vista longa, dos espaços abertos, abençoados 
por São José. São campos de mata farta, do pôr-do-sol deitado, 

da combinação de biomas, dos gradientes das florestas, dos muriquis. São 
campos cortados por rios, cujo principal está onipresente, ora escondido, 
ora ao nosso lado.

De alguma forma, estes campos de vista longa, do ambiente agradável, 
nos trazem conforto e segurança. E por essas sensações, somos muito gratos 
e orgulhosos da cidade estar em um lugar bonito.

Também sabemos pela sua beleza que os campos são também lugares 
de oportunidades para o desenvolvimento da cidade. E não precisamos de 
muito esforço para entender isso, a história nos ensina isso.

Assim foi desde o início, com a chegada do café que encontrou nestas 
terras condições para seu crescimento e passagem. Já no Século XX, o clima 
favorável de uma suposta singularidade ambiental, alimentou a esperança 
de cura da tuberculose de muitos que aqui vieram. Junto com a cura, o 
arroz proliferou pelo Banhado.

A combinação de clima e campos trouxe ainda um ciclo virtuoso 
de produção e riqueza para a cidade e região. Esses campos descobertos 
próximos à nova rodovia, após um longo trecho de “mar de morros” de 
quem saía da capital, atraiu diversas indústrias no meio do século passado.

O mais incrível estava ainda por vir. Um pouso não planejado trouxe o 
inesperado que transformou a cidade definitivamente: encantado por este 
lugar, nosso herói Montenegro declarou – aqui nascerá a indústria nacional 
aeroespacial! E assim passamos os últimos cinquenta anos olhando para 
o céu vislumbrados com as nossas conquistas. 

Mas agora, depois de um longo período olhando para o alto, focamos 
para o horizonte mais próximo. E é um horizonte surpreendente: uma 
combinação de Banhado e Cerrado, do escalonamento das montanhas, 
das Bacias e das florestas densas, do clima pautado, do paredão de São 
Francisco Xavier às Áreas de Proteção Ambiental. 

A principal produção hoje nestas terras é de leite de qualidade, e 
foi em muita quantidade em uma época recente, mas hoje já dominamos 
outras culturas. Produzimos ainda de forma muito tímida mel a hortifrutas, 
pecuária ao agronegócio. Alguns processos mais sofisticados, outros estru-
turados em tradições. 
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Tradições estas que por sinal nos revelam a nossa maior riqueza: as 
pessoas da “roça”. Pessoas que moram ali, não muito longe da cidade, que 
ora não se sabe onde termina a zona rural e começa a zona urbana.

São empreendedores que buscam alternativas aliando novas culturas e 
economia criativa, novas ciências e turismo. São “Joseenses” engajados em 
viabilizar seus negócios, criar novos campos de oportunidades, proteger 
nossas riquezas culturais e naturais, nossa flora e fauna.

Essa nova situação despertou a parte urbana do município que 
quer junto com o povo rural colaborar no processo de construção de 
um novo olhar sobre a zona rural de São José dos Campos. O “Plano de 
Desenvolvimento Rural Sustentável” em uma parceria entre a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia e a Secretaria 
de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal com o apoio do Ipplan propõe 
exatamente isso: podemos transformar nossa Zona Rural!

Acreditamos que juntos poderemos compartilhar idéias, introduzir 
conhecimentos e tecnologia, avançar a promoção social, transformar em 
um novo paradigma o agronegócio, a produção agrícola, e principalmente 
colaborar para o surgimento de um Novo Rural. Converter em um local de 
mais efervescência, de possibilidades para todos, de engajamento e prazer 
do munícipe, da qualidade de vida e bem estar, do local de inovações e 
oportunidades, da geração de emprego e renda, da atração de negócios.

Desejamos um ciclo sustentável atento as delicadezas necessárias 
que a própria Natureza pede. Queremos colocar outras reflexões e cons-
truir objetivos mais próximos de nossas realidades e competências, pois 
acreditamos que nosso ambiente natural pode nos proporcionar mais 
alegrias e fartura.

Por fim, queremos São José dos Campos, dos Banhados, dos Rios, das 
Montanhas, do Céu Estrelado, do Nevoeiro Matinal, dos Joseenses Rurais, 
um lugar de pessoas produtoras, de uma sociedade avançada e justa, da 
abundância e riqueza que nosso meio ambiente pode nos proporcionar.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Ciência & Tecnologia de São José dos Campos
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Introdução
IPPLAN – INSTITUTO DE PESQUISA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Em dezembro de 2013 foi realizado o 1º Seminário de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, evento que marcou o início 
do processo de construção do Plano de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (PDRS), conduzido pela Prefeitura de São José dos 
Campos em parceria com o Instituto de Pesquisa, Administração e 
Planejamento (IPPLAN).

O Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável é um 
instrumento que possibilitará à Prefeitura lançar as bases de 
uma Política Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, 
contribuindo para o desenvolvimento econômico, a melhoria na 
qualidade das comunidades rurais, a valorização do patrimônio 
cultural e a proteção dos bens naturais.

O evento foi aberto a todos os interessados e reuniu técnicos, 
acadêmicos, gestores, empresários, produtores e lideranças 
dos movimentos sociais do campo para debater as perspectivas 
e potencialidades de desenvolvimento econômico rural local, 
interligado às dimensões ambiental e social.

Na ocasião foram abordados diversos temas, tais como negócios 
e cadeias produtivas sustentáveis, potencial turístico, conservação 
e recuperação do patrimônio natural, mediante a realização de 
três mesas de debate, sendo cada uma delas constituída por dois 
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especialistas convidados que proferiram palestras sobre dimensões 
específicas dos temas, a saber:

• Mesa 1: Prof. Dr. Luiz Carlos Beduschi (Novas ruralidades: desafios e 
perspectivas à inserção produtiva e sustentável desses espaços) e Eng. 
Florestal Renato Lorza (As interfaces entre as políticas de conservação 
com o desenvolvimento rural).

• Mesa 2: Profª. Drª. Dóris Ruschmann (Turismo sustentável) e Eng. 
Agrônomo João Bosco Andrade Pereira (Pecuária leiteira e os desafios 
a sua sustentabilidade econômica e ambiental).

• Mesa 3: Drª. Zezé Zakia (A Lei 12.651/12 – O “Novo Código Florestal” 
e seus instrumentos) e Ademar Romeiro (Instrumentos Financeiros e 
Econômicos para a sustentabilidade rural).

Os palestrantes foram convidados a elaborarem textos que 
sintetizassem os conteúdos abordados durante a participação dos mesmos 
no 1º Seminário de Desenvolvimento Rural Sustentável. Nesse sentido, 
essa publicação é uma compilação dos textos elaborados por alguns dos 
palestrantes.

Acrescenta-se a esses textos, o artigo elaborado pelo Prof. Dr. Arilson 
Favareto que não se refere à palestra ministrada durante o evento. Nesse 
caso, o texto discute as ideias abordadas pelo autor durante palestra 
intitulada “Algumas tendências do rural brasileiro: implicações para o 
planejamento territorial e as políticas públicas” proferida no Encontro de 
Aprofundamento Conceitual, realizado em fevereiro de 2014. O encontro 
foi realizado com a equipe do IPPLAN e representantes das Secretarias 
Municipais envolvidas na construção do Plano de Desenvolvimento Rural 
Sustentável. 

Sendo assim, a publicação está organizada em seis artigos, nos quais 
os autores discorrem sobre assuntos relacionados às novas ruralidades, 
abordando aspectos conceituais, metodológicos e técnicos. 

O primeiro artigo retrata as tendências e os desafios para a promoção 
do desenvolvimento rural sustentável. No decorrer do texto são 
evidenciadas as mudanças na forma como o tema é tratado pelo governo, 
tais mudanças se revelam na adoção de estratégias que priorizam a 
articulação, territorialização e complementaridade. Além da evolução do 
enfoque da dimensão política nas estratégias de desenvolvimento rural. 

O segundo artigo caracteriza e faz análises das cadeias produtivas. 
Apresenta o conceito de sustentabilidade e as suas dimensões ambiental, 
econômica, política e social, demonstrando como se dá a inserção da 
agropecuária familiar nesse processo, e dá alternativas para aumentar a 
competitividade deste tipo de agricultura. Destaca a importância da adoção 
de políticas públicas focadas no desenvolvimento desta cadeia para que 
possam enfrentar a estrutura de mercado, que equivale à melhoria da 
qualidade de vida das pessoas.
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O terceiro artigo discorre sobre o histórico da pecuária leiteira no Vale 
do Paraíba, expõe sua importância social tendo em vista que se trata de 
uma atividade tradicional na região, além de evidenciar a importância da 
sustentabilidade econômica e ambiental dando algumas diretrizes para se 
atingir esta meta. Neste contexto, foram apresentadas algumas técnicas de 
manejo de pastagem criadas pela Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - e o Projeto “Balde Cheio”, as quais, reunindo tecnologias 
existentes, trazem benefícios aos produtores e viabiliza a atividade leiteira, 
com a capacidade de promover o desenvolvimento rural do município 
atendendo os requisitos de sustentabilidade. 

O quarto artigo traz em debate o turismo rural onde as pessoas querem 
vivenciar o dia-a-dia do local visitado, passando a sentir-se como pessoas 
íntimas da localidade e tendo a oportunidade de praticar as atividades 
do campo e, também, conviver com a realidade observada, interagindo 
ativamente na vida da comunidade local. Neste artigo são demonstradas 
algumas potencialidade e limitações da atividade, além de diretrizes 
para implementação de um Turismo Rural efetivamente sustentável, ou 
seja, com um desenvolvimento harmônico e integrado, que gere retorno 
econômico, respeitando o ambiente natural e o sociocultural. 

O quinto artigo apresenta os instrumentos da nova lei florestal 
(Lei 12.651/12) divididos entre os já instituídos e os previstos. Relata 
também a importância dos mecanismos previstos na Lei serem instituídos 
e postos em prática, pois poderão viabilizar a proteção florestal e a 
conservação da paisagem trazendo benefícios para o meio ambiente e 
para as pessoas.

O sexto e último artigo aborda uma visão sobre as tendências do 
desenvolvimento rural brasileiro, a partir da análise das mudanças que 
vêm ocorrendo. Destacam-se também alguns aspectos que devem ser 
observados para experiências de planejamento por parte dos municípios 
brasileiros. 

IPPLAN – Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento
 Maio/2014 
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Introdução
O presente artigo apresenta reflexões sobre as tendências e os desafios 

para a promoção do desenvolvimento rural sustentável. O que se pretende 
demonstrar é que está em curso na região uma ampla mudança no enfoque 
e nas práticas que orientam as políticas, os programas e os projetos de 
promoção de desenvolvimento rural. Tais mudanças se exprimem na 
adoção de estratégias que adotam como conceitos-chave os de articulação, 
territorialização e complementaridade. 

Além disso, assiste-se a uma promissora incorporação da dimensão 
política nas estratégias de promoção do desenvolvimento rural. 
Tradicionalmente entendida como um problema de produção de alimentos 
ou modernização de um setor econômico, o que emerge é uma perspectiva 
renovada de incorporação do rural na agenda política dos governos e 
da sociedade em geral de forma multissetorial. Entender a gênese e os 
contornos desta nova dinâmica é um dos objetivos do artigo.

Para alcançá-lo está dividido em 3 partes, além desta introdução. Na 
primeira delas são apresentados alguns conceitos iniciais para demarcar 
o campo no qual serão discutidas, na segunda parte, as tendências e as 
perspectivas do desenvolvimento territorial rural sustentável. Neste 
contexto o artigo recupera e discute a gênese e a evolução do enfoque 
territorial do desenvolvimento rural e finaliza com algumas proposições 
que sintetizam os conteúdos discutidos. 

1. Aproximações conceituais ao desenvolvimento 
territorial rural sustentável
O futuro de um território rural depende não só da população que 

lá reside, mas fundamentalmente da decisão que a sociedade tomar 
em relação ao que deseja ter em seu município. Daí a pertinência e a 
importância de espaços de análise e debate sobre o tema que possam reunir 
as forças vivas dos territórios e gerar coalizões que estimulem a busca por 
caminhos mais promissores para o desenvolvimento. 

Uma pergunta inicial para o debate poderia ser formulada da seguinte 
maneira: por que a sociedade de um determinado município deveria apoiar 
a manutenção das dinâmicas que caracterizam as suas áreas rurais? 

Para uma aproximação inicial do tema deveríamos explicitar alguns 
conceitos e ideias que sustentam a argumentação apresentada ao longo 
do texto.

Em primeiro lugar, é importante diferenciar o agrícola do rural. 
Enquanto o primeiro diz respeito a uma atividade econômica, o segundo 
está mais relacionado a um conjunto de relações sociais. O rural, mais do 
que o espaço no qual se desenvolvem determinadas atividades é um espaço 
de vida, um espaço apropriado e transformado ao longo de processos de 
interação entre sociedade e natureza ao longo do tempo. 
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Em segundo lugar, é importante explicitar o papel que podem 
desempenhar os agricultores familiares nas dinâmicas territoriais de 
desenvolvimento. Os dados recentes do Censo Agropecuário brasileiro 
(IBGE, 2009) demostram claramente a contribuição econômica deste 
segmento que se caracteriza fundamentalmente pelo fato da propriedade, 
a gestão e a maior parte do trabalho apoiarem-se em laços de parentesco.  
Não por acaso 2014 foi declarado pela ONU como o Ano Internacional da 
Agricultura Familiar. 

Além disso, a concepção de mercados que se utiliza neste artigo se 
apoia naquela formulada por distintos autores vinculados à corrente de 
pensamento denominada Nova Sociologia Econômica. Mais do que uma 
esfera autônoma da sociedade regida por regras próprias, os mercados 
podem ser entendidos, como sugerem os inovadores trabalhos de Ricardo 
Abramovay, como expressão de relações sociais, permeáveis, portanto, 
aos interesses e à capacidade da sociedade de moldá-los e formatá-los de 
modo que possam contribuir para a consecução de objetivos mais nobres 
do que a busca incessante por lucros.

Em quarto lugar, a abordagem ambiental adotada no artigo refere-se 
muito mais às novas concepções da relação entre sociedade e natureza do 
que àquelas que caracterizaram “o mito moderno na natureza intocada”, 
para utilizar a expressão que dá título ao importante livro do Professor 
Antônio Carlos Diegues. Nesta perspectiva, incorporar os agricultores aos 
esforços de conservação ambiental pode ser extremamente promissor, 
desde que providas as condições para tanto. 

2. Tendências e desafios nos territórios rurais
Desde 2008, quando o Banco Mundial publicou seu Informe de 

Desenvolvimento Mundial (World Development Report), o papel da 
agricultura nos processos de desenvolvimento voltou com força ao 
debate público. Além disso, foi também neste ano que teve início um 
período de aumento e de grande volatilidade dos preços dos alimentos, 
o que repercutiu de forma intensa nos meios de vida de grande parte da 
população pobre do planeta.

Neste momento, se reforçava a ideia segundo a qual se fazia necessário 
e urgente um conjunto articulado de inovações político-institucionais 
e tecnológicas que permitissem melhorar o bem estar das pessoas mais 
pobres e, ao mesmo tempo, impactar positivamente o desenvolvimento 
dos países.

A diminuição da pobreza rural foi um fator fundamental na redução 
geral da pobreza, o que justifica a ampliação de esforços neste sentido. 
Alguns dos caminhos para a saída da pobreza apontados naquele 
documento e reiterado em muitas publicações especializadas são o aumento 
da produção e da produtividade, o cultivo e a criação de pequenos animais 
em pequenos estabelecimentos, o emprego na agricultura de alto valor 
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agregado e o emprego em atividades não agrícolas. Outro caminho possível, 
e que faz muito sentido na América Latina, é a conversão dos agricultores 
familiares em provedores de mercados modernos de alimentos, em especial 
aqueles vinculados a cadeias de valor mais dinâmicas e que podem agregar 
valor a atributos socioambientais e territoriais. 

Mais recentemente, a Organização da Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) reuniu um conjunto de especialistas 
internacionais para que contribuíssem com uma análise global dos desafios 
a que se enfrenta o mundo rural. Algumas das considerações deste grupo 
sinalizam para a importância de levar em consideração: a) a globalização 
e o aumento da interdependência das economias, com destaque para a 
convergência da dieta alimentar, a concentração do avanço tecnológico, a 
mobilidade do capital sem mobilidade da mão-de-obra, além do papel cada 
vez mais relevante dos supermercados; b) os impactos assimétricos das 
mudanças, com destaque para o alerta em relação a assumir as assimetrias 
de capital e poder entre diferentes grupos sociais que aproveitarão (ou 
serão penalizados) no decurso das mudanças; c) a concentração crescente 
de terra e do capital educacional; d) as mudanças nas dinâmicas do emprego 
e ocupação da mão-de-obra, com ênfase na diversificação de fontes de 
ingressos e nas diferenças educacionais e de gênero relacionados ao 
aproveitamento de oportunidades.

Neste contexto dinâmico é possível identificar alguns caminhos, em 
consonância com as mudanças que estão em curso no mundo rural, que 
merecem ser discutidos:

i)  novas atividades não agrícolas: o rural não deve ser entendido como 
sinônimo de produção agropecuária. Em áreas rurais se desenvolvem 
um grande número de outras atividades produtivas como turismo, 
serviços, conservação de recursos naturais, agroindústrias, etc. A 
importância das fontes de renda não agrícolas – salários, remessas, 
aposentadoria, transferências, etc. – na composição da renda da 
agricultura familiar em alguns casos como México e Nicarágua 
chegam a 50% (FAO/BID, 2007).

ii)  valorização do patrimônio cultura e ambiental das comunidades 
rurais: o resgate de valores culturais conservados e resignificados nas 
comunidades rurais é objeto de atenção cada vez maior pelas pessoas 
que vivem em áreas urbanas. Também o patrimônio ambiental, ou as 
“amenidades rurais, como são chamadas na Europa, são cada vez mais 
valorizadas pela sociedade.

iii)  nova agricultura: está emergindo e se consolidando uma agricultura 
de alto valor agregado, incorporada a cadeias de valor altamente 
diversificadas e dinâmicas, mais rigorosas com padrões de qualidade 
e sanidade e regida por contratos.
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iv)  pagamentos por serviços ambientais: que estão emergindo como 
uma alternativa promissora para a diversificação de ingressos das 
famílias rurais a partir de atividades de conservação ambiental.

Do ponto de vista dos mercados também são várias as mudanças:

i)  o papel das cadeias de supermercados e seus impactos na 
produção e comercialização de alimentos: este é um movimento que 
tem início na década de 1990 e que apresenta números significativos 
em países como Brasil (75% em 2002), Argentina (60% em 2002) e 
Taiwán (55% em 2003).  Em Costa Rica, assim como em Chile, 50% 
do comercio varejista de alimentos está nas mãos de grandes redes 
de supermercados,conforme demonstra o estudo de Reardon e 
Berdegué (2008).  Outros exemplos são: México (56%), Equador 
(40%), Colômbia (47%) e Guatemala (36% em 2002).

ii)  mercados de serviços financeiros: o acesso aos serviços financeiros 
está cada vez mais fácil com a incorporação de novas tecnologias 
bancárias que potencializam aquilo que pode ser chamado de economia 
de proximidade. Quando estes serviços financeiros se articulam com 
serviços não financeiros (assistência técnica, informação de mercado, 
etc.) os resultados costumam ser muito melhores (BAÉZ, 2003). 

iii)  mercados de serviços não financeiros: em especial os serviços de 
assistência técnica e extensão rural, que foram em grande medida 
desmontados na década de 1990, estão retomando sua importância 
nas agendas dos países. No Brasil, foi elaborado o Plano Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural; no México foram criadas as 
Agências de Desenvolvimento Regional; países como Peru, Guatemala, 
Equador e Nicarágua estão retomando seus serviços públicos de 
extensão rural e assistência técnica. Por outro lado, distintos projetos 
na região estão fomentando o surgimento e o fortalecimento de 
mercados locais de ATER, brindando mais autonomia para as 
organizações de agricultores e estimulando a emergência de novas 
oportunidades de emprego no mundo rural para jovens agrônomos 
e técnicos agropecuários (BEDUSCHI, 2007).

iv)  tratados de livre comércio: na América Latina são muitos os países 
que já estão envolvidos em tratados de livre comércio. Os impactos – 
positivos e/ou negativos – são bastante diferenciados dependendo de 
cada tipo de estabelecimento familiar, setor e região. Para a agricultura 
familiar, segundo estudo conduzido pela FAO e pelo BID para sete 
países da região, os impactos da abertura comercial são positivos 
para aqueles estabelecimentos que são essencialmente compradores 
de alimentos, mas devem ser implementadas políticas de apoio para 
as famílias que são essencialmente produtoras de alimentos. De toda 
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forma, constituem um elemento adicional na complexa equação do 
desenvolvimento rural na região.

Além disso, também estão em curso mudanças institucionais 
significativas, como por exemplo:

i)  conselhos de participação cidadã: a participação popular na tomada 
de decisões em nível local/regional é cada vez mais ampla nos países 
da região. A experiência brasileira com os CONSADs e os Colegiados 
Territoriais vinculados ao Programa Territórios da Cidadania são 
exemplos muito significativos desta tendência. Estruturas similares 
podem ser encontradas em uma grande variedade de países da região, 
com destaque para Equador, Nicarágua, Guatemala, Peru, entre outros.

ii)  novas formas de articulação intermunicipal: mancomunidades, 
consórcios intermunicipais, conselhos regionais, territórios rurais, 
são muitas as inovações institucionais que estão colocando o foco 
das políticas orientadas ao desenvolvimento rural sob uma lógica 
territorial. No Brasil, talvez o exemplo mais emblemático disto seja 
o Programa Territórios da Cidadania. 

iii)  fortalecimento das associações de agricultores: a ampliação 
da democracia nos países da região facilitou a associação entre 
agricultores, assim como permitiu que a partir destas novas 
oportunidades para as populações rurais fossem identificadas, 
inclusive em atividades não agrícolas. Também facilitou a emergência 
de novos movimentos sociais no mundo rural, que contribuem para a 
mudança na agenda política dos países, trazendo à tona temas como 
a distribuição de terra e as disputas pelo uso de recursos naturais.

iv) gestão ambiental rural: associado ao tema anterior, a temática 
socioambiental se incorporou de forma decisiva na agenda pública, 
levando a distintas inovações institucionais para melhorar o manejo 
de bens comuns (por exemplo as associações de irrigantes), ações 
coletivas para a conservação de solo, planos ambientais municipais, 
entre outros. 

Estas mudanças acarretam também desafios importantes, como os 
que se apresentam a continuação:

O desafio da revolução sempre verde

Este é, na verdade, um desafio renovado. A humanidade enfrenta uma 
vez mais a difícil tarefa de aumentar a produção e a produtividade para 
suprir uma demanda crescente de alimentos, fibras e energia. A revolução 
verde dos anos 1960 logrou aumentar a disponibilidade, mostrando que a 
humanidade era capaz de produzir o suficiente para superar, por exemplo, 
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o flagelo da fome. Contudo, os custos sociais e ambientais foram demasiado 
altos, e a fome ainda é um fantasma que assombra implacavelmente milhões 
de pessoas no mundo todo. 

O que se busca, neste início de século XXI, é uma nova revolução na 
agricultura que seja tão ou mais produtiva que a anterior, mas sem esgotar 
os recursos naturais e as possibilidades de reprodução sociocultural dos 
agricultores familiares que vivem nas regiões rurais. 

Esta “revolução sempre verde”, como a denomina o reconhecido 
pesquisador indiano Swaminathan (2006), deve superar as técnicas 
que marcaram a revolução verde, baseadas na utilização intensiva de 
mecanização, sementes de alto potencial genético e ampla utilização de 
agroquímicos. O desafio está em gerar tecnologias que se adaptem ao 
meio natural e que sejam capazes de fazer da biodiversidade a base da 
expansão produtiva. A tendência, portanto, é que a agricultura se oriente 
cada vez mais por práticas que potencializem os serviços ecossistêmicos 
que o meio natural pode oferecer. Sistemas agroflorestais, integração entre 
agricultura e pecuária, sistemas combinados de produção de alimentos, 
fibras e energia são alguns dos caminhos promissores para enfrentar o 
desafio do desenvolvimento rural sustentável. 

O desafio da dinamização das economias rurais 

O fato de viver em zonas rurais não pode, necessariamente, significar 
uma condenação à pobreza. A ênfase na dinamização das economias locais/
territoriais assume uma importância cada vez maior nos debates sobre o 
futuro das regiões rurais. 

Trata-se de construir e/ou fortalecer instituições que incitem a 
emergência de processos virtuosos de dinamização econômica que se 
fundamentem em estratégias de conservação dos recursos naturais e 
na diminuição da pobreza e das desigualdades nos territórios rurais. A 
articulação das políticas públicas passa a constituir, então, um desafio 
fundamental. É preciso retomar, como sugere Sachs (2007), a capacidade 
do Estado de planejar o desenvolvimento.

Não se trata apenas de aumentar a produção agropecuária – 
condição importante, obviamente, mas não suficiente – mas de ampliar 
as liberdades substantivas das pessoas, como sugere Amartya Sen. Isso 
implica em articular políticas de educação, saúde, de acesso à terra, à 
água e a tecnologias para que as pessoas que assim o queiram possam 
produzir seus alimentos. Para aquelas famílias cuja saída da pobreza 
não está na agricultura é preciso encontrar os meios para facilitar a sua 
incorporação em outros setores econômicos. Neste sentido, fortalecer os 
vínculos entre o rural e o urbano é condição fundamental para dinamizar 
as economias rurais. 

Obviamente, isto implica um desafio para os Ministérios de 
Agricultura. Seu impacto sobre o bem estar das pessoas que vivem no 
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mundo rural será tanto maior quanto mais consiga articular-se com outros 
ministérios, buscando alinhar incentivos que gerem novas dinâmicas.

A construção social dos mercados

As considerações anteriores sobre a dinamização das economias 
rurais demanda estão articuladas a um tema contemporâneo que está 
sendo cada vez mais tratado na literatura especializada das ciências sociais. 
Trata-se de analisar os mercados não mais como o resultado automático 
da acomodação entre curvas de oferta e demanda, mas como construções 
sociais, ou seja, como resultado de ações levadas a cabo por um conjunto 
extremamente variado de atores sociais, com interesses e dotações de poder 
– material e simbólico – muito diferentes. Nesta perspectiva, considera-se 
que os mercados estão incrustrados (embedded) em estruturas sociais 
das quais são tributários (ABRAMOVAY, 2004; GRANOVETTER, 1985; 
SMELSER; SWEDBERGER, 2005). Nesta perspectiva, sendo o mercado 
uma construção humana como outra qualquer, permeável portanto à ação 
social, é possível moldá-lo, reconstruí-lo e modifica-lo. 

Para Fligstein (2001), os agentes econômicos estão permanentemente 
buscando estabilizar suas relações nos mercados, mais do que buscando 
aumentar seus lucros a todo instante. Um mercado, segundo este autor, 
se estabiliza ao redor de quatro categorias fundamentais: a) definição de 
direitos de propriedade; b) estrutura de governança; c) regras de troca; e 
d) concepções de controle.  

Em cada uma destas categorias é possível verificar a influência do 
papel do Estado como um ente que emite sinais aos agentes econômicos, 
que regula as relações e oferece uma determinada visão de futuro que pode 
orientar a tomada de decisão por parte dos agentes. 

Trata-se, portanto, da possibilidade de desenhar estruturas 
institucionais que estimulem a inserção dos mais pobres nos mercados de 
forma mais autônoma, criando condições e definindo regras do jogo que 
possam fortalecer determinados segmentos sociais.

A oferta de bens públicos e o papel do Estado 

Desde a perspectiva anterior, especial atenção deve ser dada à 
qualidade da oferta de bens e serviços públicos pelo Estado e sua relação 
com aqueles que são gerados pelos agentes econômicos privados. 

 O ponto chave aqui é a qualidade da intervenção do Estado, que deve 
orientar-se pela provisão de bens e serviços públicos – saúde, educação, 
tecnologia, instituições, infraestrutura – que estimulem o desenvolvimento.

Para o mundo rural esta é uma discussão fundamental. O gasto 
público rural na América Latina esteja diminuindo nos últimos anos, 
mesmo quando os investimentos em agricultura tem grande impacto 
no crescimento econômico geral. Muitos estudos demonstram que o 
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crescimento agrícola contribui de forma mais intensa do que outros setores 
da economia na redução da pobreza (FAO/BID, 2006).

Um desafio importante é fazer com que o gasto público rural se oriente 
a gerar bens e serviços públicos que estejam disponíveis a uma ampla gama 
de famílias rurais e que facilitem o acesso a ativos, induzam o aumento da 
produtividade e da produção (para o autoconsumo e para os mercados), 
gerem oportunidades de emprego rural não agrícola decente e permitam 
às famílias aproveitar as oportunidades.

Entre estes bens públicos estão infraestrutura, informação de 
mercados (de insumos e de produtos), disponibilidade de tecnologia 
e assistência técnica, um marco regulatório que estabilize as relações 
e diminua os custos de transação, acesso a crédito e outros serviços 
financeiros (seguro, poupança), educação, saúde, entre outros. 

Quando chegam de forma articulada nos territórios rurais estes 
bens e serviços públicos têm maior potencial de promover mudanças 
significativas nas dinâmicas territoriais, como será visto na próxima sessão 
deste artigo. 

3. O enfoque territorial do desenvolvimento rural: 
evolução e tendências
O enfoque territorial do desenvolvimento rural emergiu com 

força na América Latina no começo do século XX. Desde um ponto de 
vista conceitual, o reconhecimento da força dos vínculos sociais nos 
processos econômicos abriu novas possibilidades para a inserção da 
dimensão territorial na economia. O aumento das desigualdades, gerado 
pela ausência do planejamento e do papel do Estado na promoção do 
desenvolvimento, associado à ampliação da percepção dos riscos que 
caracterizam a modernidade, deu lugar a que o território passasse a ser 
reconhecido como elemento central nas estratégias de superação da 
pobreza e promoção do desenvolvimento rural. 

Fruto da revalorização da dimensão espacial nos fenômenos 
socioeconômicos (BAGNASCO; TRIGILIA, 1993), o enfoque territorial 
do desenvolvimento é cada vez mais aceito como uma rota que promete 
superar as limitações que impedem o desenvolvimento das áreas rurais 
(BEDUSCHI FILHO; ABRAMOVAY, 2004; CORREA; SUMPSI, 2001).

A análise pioneira dos distritos industriais italianos nos anos 1970 com 
um enfoque sociológico recuperou o legado de Alfred Marshal, enfatizando 
o papel da confiança, do interconhecimento e da interação social entre os 
indivíduos na formação de um ambiente em que se operava a construção 
social dos mercados. Sob distintas denominações – clusters, complexos 
produtivos, industrialização flexível, novos distritos industriais, learning 
regions, milieu innovateur, entre outros – este tipo de construção teórica 
repercutiu nos estudos rurais. 
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Para Schejtman e Berdegué (2004) o desenvolvimento territorial rural 
é “un proceso simultáneo de cambio institucional y productivo que se lleva 
a cabo en determinadas localidades y que permite avanzar en la superación 
de la pobreza”. Para estes autores o território “es un espacio con identidad 
y con un proyecto de desarrollo concertado socialmente…es una construcción 
social y no un espacio objetivamente existente en razón de variables físicas 
o económicas”.

Abramovay (2001) assume concepção similar quando afirma que 
“os territórios não são um conjunto neutro de fatores naturais e dotações 
humanas capazes de determinar as opções de localização de empresas e 
trabalhadores: eles se constituem por laços informais, por modalidades não 
mercantis de interação social construídas ao longo do tempo que moldam 
certa personalidade, e são portanto uma fonte da própria identidade dos 
indivíduos e grupos sociais”. 

Para Storper (1995) “os sistemas produtivos mais dinâmicos – os que se 
caracterizam pela inovação – não emergem de uma racionalidade universal 
abstrata, mas de realidades endógenas e diferenciadas de atores coletivos 
que estão ligados uns aos outros por suas próprias convenções cuja base é 
com frequência local”. Nesta perspectiva, os processos econômicos estão 
incrustrados (embedded) em dinâmicas sociais que precisam ser conhecidas 
e compreendidas.

Temas como o papel das Instituições (NORTH, 1990), ação coletiva e 
cooperação (OSTROM, 1990; COLEMAN, 1988), capital social (PUTNAN, 
1993; BOURDIEU, 1985) ganharam espaço na agenda do desenvolvimento. 
O conteúdo das relações sociais passou a ser elemento importante 
nas análises, incorporando aspectos como confiança, reciprocidade e 
cooperação (DURSTON, 2002).

Como sugere um estudo recente de Echeverri e Sotomayor (2010)  
“el enfoque territorial es el resultado de una gran variedad de prácticas 
institucionales y definiciones conceptuales realizadas por agricultores y 
habitantes rurales, técnicos de terreno, grupos académicos, agencias de 
cooperación, organismos de gobierno y otros actores sociales. En la región 
se ha acumulado una valiosa experiencia, que es tanto más rica cuanto que 
varía de país en país y de territorio en territorio”.

Os organismos multilaterais publicaram, na primeira década de 2000, 
um conjunto de documentos que lançaram novas luzes sobre os desafios do 
desenvolvimento rural. Para Favareto (2006), estes documentos tinham em 
comum pelo menos 6 pontos relacionados aos problemas dos programas 
convencionais de desenvolvimento rural: “i) a falta de coordenação dos 
programas; ii) a descentralização da implementação mas não da tomada de 
decisão; iii) a pouca adequação em termos de tecnologia e recursos humanos; 
iv) a concentração do crédito e distorções nas políticas de subsídios; v) a 
hipertrofia da presença estatal; e vi) o alto custo das intervenções, o que 
reduzia os efeitos dos investimentos diretos”. 

As lições que se derivavam desta análise, na visão de Favareto, eram: 
a) necessidade de priorizar o caráter multisetorial; b) ênfase na forma 
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de estruturar e institucionalizar a ação; c) a importância de reforçar a 
descentralização, a agilidade nos procedimentos e a instituição de mecanismos 
de incentivos e controles, além de estudos sobre o marco inicial dos projetos, 
introdução de uma fase de preparação e instrumentos de monitoramento e 
avaliação; d) separar as ações sociais das setoriais e produtivas de forma a 
simplificar o desenho dos programas; e) considerar áreas mais homogêneas 
possíveis para implementar ações; f ) considerar os não pobres, ou seja, o 
território e suas articulações”.

Contudo, sugere este autor, dois dilemas se colocavam então: o 
primeiro era a permanência de uma visão agrária dos espaços rurais; 
o segundo, derivado do anterior, era um viés de política social ao 
desenvolvimento das regiões rurais. 

O desafio que se coloca atualmente é como estimular dinâmicas mais 
promissoras no meio rural, que possam ao mesmo tempo contribuir para 
a superação da pobreza, fazer uso mais sustentável dos recursos naturais 
e ampliar as oportunidades para os indivíduos que vivem nos territórios 
rurais. 

4. Síntese
A retomada do papel do Estado na provisão de bens e serviços públicos 

que permitam aos agricultores familiares ampliar seu acesso a ativos é 
fundamental para melhorar sua inserção em mercados mais dinâmicos 
de produtos, serviços e emprego.

Avançar na construção de novos modelos de exploração agroecológicos 
que combinem produção de alimentos, fibras e energia a partir da biomassa 
é um caminho promissor para os países tropicais explorarem seu potencial.

A exploração da biodiversidade como fonte de novos produtos 
e serviços, entre eles os serviços ambientais, de modo a gerar novas 
oportunidades para os agricultores familiares.

Fortalecer as instituições, de forma a minimizar os custos de transação 
e estabilizar as relações entre os agentes econômicos. Os novos esquemas 
que estão em curso em distintos países em temas como microfinanças – 
crédito, seguros, poupança – e assistência técnica merecem ser melhor 
conhecidos e estimulados. Existem indícios muito fortes sobre as vantagens 
da combinação de serviços financeiros e não financeiros na criação de 
oportunidades nas regiões rurais. 

Estimular inovações que melhorem o funcionamento dos mercados 
de alimentos básicos e de insumos. Instrumentos como bolsas de contratos 
futuros, sistemas informações de preços, entre outros, podem ajudar a 
diminuir os custos de transação e estimular os agricultores. 

A criação e o fortalecimento de redes de segurança social que 
permitam aos mais pobres enfrentar os choques externos é fundamental, 
em especial se estão articuladas com programas de segurança alimentar 
e nutricional. 
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O alinhamento dos incentivos das políticas públicas deve ser um 
objetivo a ser perseguido pelos governos. O enfoque territorial para 
a promoção do desenvolvimento rural é bastante apropriado para 
potencializar a ação pública no sentido da dinamização das economias 
locais, o que pode ampliar as oportunidades de geração de renda e de 
emprego (agrícola e não agrícola) nas regiões rurais, que é onde mais se 
concentra a pobreza e desnutrição nos países latino-americanos.

Além disso, a gestão pública deve envolver outros atores não 
governamentais, fortalecendo a participação e a democracia. O papel 
dos movimentos sociais e das ONGs pode ser extremamente importante 
na construção de caminhos para a promoção de novos modelos de 
desenvolvimento que priorizem o combate à fome e à desnutrição em uma 
perspectiva renovada de desenvolvimento rural. 

Neste sentido, fortalecer as organizações de produtores, de forma a 
ampliar a eficácia de suas ações e aumentar seu poder de negociação em 
distintas esferas da vida social assume importância estratégica. 

Um olhar territorial para os programas de desenvolvimento rural 
sustentável tem, necessariamente, que envolver o setor privado. Em um 
mundo cada vez mais transparente e conectado, os empresários estão 
cada vez mais preocupados em antecipar-se às contestações sociais 
que suas ações podem gerar. Desta forma, envolver-se em articulações 
que podem gerar valor para a sociedade (além de valor financeiro para 
os seus acionistas) está emergindo como estratégia promissora para as 
empresas mais dinâmicas de diferentes setores da economia (HOMMEL; 
GODARD, 2001). 

Por último, mas não menos importante, o que tais experiências 
demonstram é a pertinência de combinar estratégias bottom-up com 
estratégias do tipo top-down.  A descentralização deve ser estimulada, mas 
deixar apenas aos municípios a tarefa de promover o desenvolvimento rural 
é claramente insuficiente. A combinação de ações de diferentes níveis de 
governo em estratégias territoriais de desenvolvimento vem provando ser 
o caminho mais promissor a ser trilhado. 
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Introdução 
A ideia de um mundo famélico sempre assombrou a humanidade. 

A preocupação é com o ritmo do crescimento do consumo, que pode se 
tornar maior do que o da produção, conforme a teoria malthusiana. O 
desafio atual não restringe a produção de alimentos; no entanto, quais 
são os impactos ambientais, sociais e econômicos dessa produção? A 
viabilidade da agropecuária ecológica familiar é um dos caminhos que 
buscam conciliar a oferta de alimentos com qualidade e a sustentabilidade 
nas suas dimensões ecológicas, econômicas, sociais e políticas.

A produção agropecuária, cada vez mais especializada, é realizada 
de forma integrada com a produção de insumos, máquinas agrícolas, 
agroindústria e a comercialização da produção, tanto no atacado quanto no 
varejo. Ou seja, não se pode separar a produção do setor rural das demais 
etapas da cadeia produtiva. Diante disso, é necessário compreender o que 
são cadeias produtivas, assim como o processo de produção e distribuição 
da riqueza produzida. 

Os objetivos, neste texto, foram conceituar e caracterizar as cadeias 
produtivas, apresentar o conceito de sustentabilidade e as suas dimensões, 
demonstrar como se dá a inserção da agropecuária familiar nesse processo 
de produção integrada e a sua sustentabilidade, principalmente na 
dimensão ecológica.

Foi realizado um levantamento bibliográfico, apontando os 
principais recortes teóricos de cada um dos temas abordados. Esses 
temas são abrangentes, por isso tratam apenas de uma análise dos autores 
selecionados. Entendendo-se que o tema abordado ainda está muito restrito 
ao meio acadêmico universitário, a opção foi utilizar uma linguagem mais 
coloquial, para maior compreensão também do público não especializado 
no assunto. Espera-se que este trabalho possa incentivar e fundamentar 
novos estudos que tenham como objetivo buscar o desenvolvimento em 
todas as suas dimensões.

1. Cadeias produtivas e sustentabilidade 
O termo sustentabilidade permeia diversas faces do estudo das cadeias 

produtivas. A sustentabilidade pode ser analisada a partir dos aspectos 
ambientais, econômicos, politicos e sociais, com maior destaque para 
as questões de ordem ambiental. A eficiciência ambiental, econômica, 
social e política depende da articulação entre as várias etapas do processo 
produtivo. Em outras palavras, depende da articulação do processo de 
produção agrícola e industrial, e da distribuição e comercialização da 
produção, que pode ser definida como cadeia produtiva.

O conceito de cadeia produtiva, na literatura econômica, é bastante 
abragente. Trata-se da análise e compreensão de um cojunto de partes 
interrelacionadas de processos de produção visando ao seu desempenho. 
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Dessa forma, é possivel indentificar os gargalos no processo produtivo e na 
distribuição, corrigindo as dificuldades e deficiências e pontencializando 
os resultados do processo como um todo. 

Para Hada (2008), o conceito de cadeia produtiva é utlizado como um 
instrumento de visão sistêmica, com a função de servir como parâmetro 
de caracterização segmentada dos setores que compõem a produção. 
Esse conceito está condicionado ao objetivo da análise em que o termo 
é utilizado.

A cadeia produtiva está diretamente ligada à ideia de visão sistêmica 
ou enfoque sistêmico. Pela teoria dos sistemas, o todo é o produto 
de partes integradas, cujo conhecimento e estudo devem acontecer 
relacionando-se essas partes com o todo. Ou seja, o sistema é o conjunto 
de partes, interligadas, em que há interesse de investigação (CASTRO; 
LIMA; CRISTO, 2002).

As cadeias produtivas podem ser delimitadas a partir da análise de 
seus componentes. Por exempo, no setor agropecuário pode ser analisado 
o processo de produção de insumos, de máquinas e equipamentos, a 
produção específica da agropecuária, o processo de logística de distribuição 
e comercialização. Não é tarefa fácil a delimitação de cada uma dessas 
etapas.

O enfoque em cadeia produtiva, mesmo com suas limitações, é uma 
ferramenta de muita utilidade em um sistema de produção cada vez mais 
complexo e com muitas inter-relações. A identificação dos pontos de 
estrangulamento do processo produtivo é essencial para a maximização 
de sua eficiência. No setor agropecuário, a indentificação desses gargalos, 
seja na produção, seja na distribuição, é indispensável para a eficiência de 
toda a cadeia.

Cada cadeia produtiva tem suas especificidades, no entando todas 
elas têm como ponto comum a necessidade de interligações entre as 
etapas do processo produtivo. Por exemplo, na cadeia produtiva do leite 
um melhoramento génetico do rebanho é indispensável para maior 
competitividade e eficiencia da produção, mas, sem uma infrestrutura 
eficiente de transporte dessa produção, será limitada a eficiência da cadeia 
produtiva, inclusive com desperdícios de recursos com investimentos em 
apenas uma das etapas do processo produtivo.

Para Silva (2005), na avaliação da inserção de um empreendimento 
em uma cadeia produtiva é indispensável a observação de alguns aspectos, 
como: conhecimento tecnológico empregado no processo, com suas 
restrições físicas nutricionais e sanitárias; identificação da cadeia de 
fornecedores, avaliando a cooperação e a integração entre os elementos 
participantes da cadeia; e, verificar a viabilidade operacional logística e 
econômica do processo.

Em uma cadeia produtiva do setor agropecuário, são vários os 
segmentos que compõe as interligações. A primeira etapa do processo da 
cadeia é formada pela produção de insumos, máquinas e equipamentos 
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para o setor agropecuário. A segunda é o processo de produção agrícola, que 
compra os insumos e fornecem produtos ao sistema de processamentos, as 
agroindustriais. A terceira etapa corresponde à transformação da produção 
dos produtos agrícolas em industriais, alguns de forma mais elaborada e 
outros apenas em um processo de empacotamentos. E a quarta e última 
etapa é a da comercialização, que passa da agroindústria ao atacadista e/
ou varejista até o consumidor final. 

A eficiência produtiva, no longo caminho percorrido para que cada 
produto agropecuário chegue ao consumidor final, será resultado da 
articulação entre as várias etapas desse processo. Quanto mais integradas 
as etapas da cadeia produtiva, melhores serão os resultados do processo.

O processo de produção, agropecuário ou industrial, deve sempre 
buscar a sustentabilidade nos seus vários aspectos. O objetivo sempre 
será a geração de renda aos participantes da cadeia produtiva, aliada ao 
desenvolvimento, que equivale à melhoria da qualidade de vida das pessoas. 
Essa sustentabilidade do desenvolvimento a partir do estudo das cadeias 
produtivas deve ser avaliada e analisada em pelos menos quatro dimensões: 
ambiental ou ecológica, econômica, social e política.

A dimensão ambiental ou ecológica de sustentabilidade consiste 
em ações que possam contribuir para que o processo de produção e 
distribuição seja realizado com o menor dano ao ambiente. A produção 
deve adotar técnicas que busquem maior eficiência ecológica, reduzindo, 
por exemplo, o uso de agrotóxicos e o tamanho da área de produção, e 
promovendo economia de energia e utilizando combustíveis com menor 
emissão de carbono. Consequentemente, haverá menor destruição dos 
recursos naturais e menor poluição.

Na dimensão econômica da sustentabilidade, a alocação e a gestão dos 
recursos produtivos devem possibilitar a geração de renda aos participantes 
da cadeia produtiva. A eficiência econômica dependerá das transações 
realizadas pelos participantes do processo de produção, distribuição e 
comercialização. Por exemplo, em uma cadeia produtiva leiteira, em que 
a compra da produção é feita em uma estrutura monopsônica (um só 
comprador), possivelmente haverá concentração de renda em favor do 
comprador e redução da renda aos produtores. A ineficiência na cadeia 
produtiva, com a concentração da renda gerada em uma das etapas de 
produção, resultará em preços elevados do produto aos consumidores e, 
ao mesmo tempo, em redução da renda aos produtores. 

A dimensão social do processo produtivo consiste em equidade 
na distribuição da riqueza produzida, com o objetivo de proporcionar 
melhora da qualidade de vida e redução da desigualdade socioeconômica. 
A quantidade de recursos financeiros ou bens materiais que possibilite 
o aumento da produção e da produtividade é importante para o 
desenvolvimento econômico, mas a sustentabilidade social só é possível 
com melhor distribuição dos recursos, para harmonização do crescimento 
econômico com a melhora da qualidade de vida. Para Vaz (2005), tão 
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importante quanto a quantidade e a qualidade da produção de bens e 
serviços feita por uma determinada comunidade, num certo período, é o 
modo como esses bens e serviços produzidos contribuem para o bem-estar 
das pessoas e como são distribuídos entre elas.

A dimensão da sustentabilidade política busca consolidar os processos 
produtivos democráticos com maior transparência e institucionalização, 
na relação entre os participantes da cadeia produtiva. A formação de 
cooperativas e associações é uma das ações que possibilitam essa maior 
sustentabilidade, unindo os interesses comuns dos participantes do 
processo de produção, distribuição e comercialização. Cabe destacar 
também a participação relevante do poder público na dimensão política. 
Por exemplo, um determinado grupo pode fazer promessas ou projetos em 
uma região para atender seus interesses eleitoreiros. Consequentemente, o 
período eleitoral, esses projetos serão abandonados, gerando desperdício 
de recursos para toda a cadeia. A autogestão e o empoderamento dos 
participantes do processo produtivo tendem a gerar maior eficiência ao 
sistema, com o maior comprometimento dos indivíduos participantes do 
processo.

O processo de inter-relações que compõe um sistema único, 
caracterizado como cadeia produtiva, só tem eficiência e sustentabilidade 
em todas suas dimensões quando o objetivo possibilitar o desenvolvimento 
e melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

2. A agropecuária familiar e a inter-relação setorial 
A agropecuária familiar é importante na geração de empregos no 

campo e na produção de alimentos. Essa importância está correlacionada 
também com as atividades urbanas, pois a redução do êxodo rural pode 
reduzir a demanda por empregos e de infraestrutura nas cidades. Na 
produção de alimentos, com diversificação e concorrência na produção, 
pode ser melhorada a qualidade dos produtos. A agropecuária familiar 
tem como importância a produção de alimentos, enquanto o outro modelo, 
a produção patronal, é responsável pela produção para exportação nas 
cadeias produtivas, como a da soja, da carne bovina e da cana. 

Para Silva (1998), na década de 1990 o principal problema é que 
a participação da agricultura familiar na produção agropecuária, 
proporcionalmente, tem sofrido redução. A solução proposta para a 
resolução desse problema, a reforma agrária, é uma tentativa de combate 
às consequências, e não às causas desse problema. Muitos daqueles que 
recebem seus lotes da reforma agrária têm dificuldade para sobreviver 
dele, e acabam buscando empregos assalariados no meio urbano, como 
alternativa de renda. Melhor seria, antes de redistribuir terras, encontrar 
uma alternativa para os pequenos agricultores que já estão no campo. 

No entanto, ainda na década de 1990, três programas federais 
contribuíram para a melhora da competitividade da agropecuária familiar 
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no Brasil: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 
Pronaf, Programa Luz para Todos e a mudança no Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE.

 A criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar – Pronaf, em 1996, melhorou o acesso ao crédito, principalmente 
na década de 2000. As taxas de juros subsidiadas, inclusive a fundo perdido, 
possibilitaram o acesso ao crédito dos produtores familiares. O problema 
foi a ineficiência da assistência, e esses agricultores, que utilizaram os 
recursos de forma não planejada, em vez de aumentarem a produção 
e a produtividade da unidade de produção agropecuária, acabaram 
endividados, pois utilizaram os recursos para o consumo, e não para os 
investimentos no processo produtivo. 

 O Programa Luz para Todos, lançado em 2003, foi um grande avanço 
para a modernização da agricultura familiar, inclusive possibilitando 
a implantação de pequenas agroindústrias rurais. No entanto ainda há 
regiões não atendidas com a oferta de energia, e também há dificuldade 
no uso eficiente da energia na dinamização das atividades produtivas 
agroindustriais.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE consiste na 
transferência de recursos financeiros do Governo Federal, em caráter 
suplementar, aos estados, Distrito Federal e municípios, para aquisição 
de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar. A partir da 
promulgação da Lei nº 11.947/2009, passou a ser obrigatória a utilização 
de, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE para alimentação escolar, na 
compra de produtos da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural ou de suas organizações, priorizando os assentamentos de reforma 
agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades 
quilombolas (MDA, 2014a). 

No entanto, as prefeituras têm dificuldade para atender ao 
estabelecido pela lei, pois não há fornecimento contínuo de produtos 
da agricultura familiar para a merenda escolar, em especial nos grandes 
municípios brasileiros, onde esse consumo é maior. Essa ineficiência da 
produção agropecuária familiar dificulta o cumprimenta da lei. Um melhor 
diagnóstico, em cada região, deve ser realizado, para identificação das 
razões dessa dificuldade por parte dos agricultores que têm potencial de 
inserção no programa, mas que ainda estão fora dele.

A baixa competitividade da agricultura familiar passa pela redução 
dos custos por unidade de produto, com a produção mecanizada e a 
redução dos preços recebidos pelos agricultores. O uso mais intensivo de 
fertilizantes foi um dos fatores desse desequilíbrio, pois na agricultura 
não mecanizada é pouco o aproveitamento dos resíduos orgânicos como 
adubos. Geralmente, após a colheita, todos os restos são queimados no 
preparo para a nova safra; já nas terras mecanizadas esses resíduos são 
incorporados à terra, resultando na redução da necessidade do uso de 
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adubos e fertilizantes. Entretanto, com o aumento do uso desses insumos 
aumentou também os custos com a compra de produtos industrializados 
para o processo de produção, e, consequentemente, parte da renda gerada 
pela agropecuária foi para o setor industrial. A tecnologia sempre será um 
bem para a sociedade, e melhor acesso a ela é essencial para a sobrevivência 
dos pequenos agricultores. Esse ainda é um dos desafios da agropecuária 
familiar. 

A partir da década de 1970 intensificou-se a relação entre a agricultura 
e a indústria, sendo aquela cada vez mais dependente deste, com a 
Formação dos complexos agroindustriais - CAI. Segundo Müller (1989), 
o CAI pode ser definido, em termos formais, como um conjunto formado 
pela sucessão de atividades vinculadas à produção e transformação de 
produtos agropecuários e florestais. São atividades como a geração desses 
produtos, seu beneficiamento/transformação e a produção de bens de 
capital e de insumos industriais para as atividades agrícolas. 

Para Silva (1988), o CAI, que se constituiu devido à modernização 
da agricultura, acelerou o processo de integração setorial. Na cadeia 
produtiva, a indústria é a fornecedora de bens de capital e de insumos para 
a agropecuária, e a agroindústria, a jusante, é a processadora de matéria-
prima agrícola. Com a difusão da modernização, ocorre um processo de 
especialização da agricultura, e os pequenos agricultores têm dificuldade 
para competir. A principal consequência desse processo foi o aumento 
nos custos da produção agrícola e, ao mesmo tempo, uma redução nos 
preços recebidos pelos agricultores. Isso porque eles estão inseridos em 
uma estrutura de mercado formada por cartéis, com um reduzido número 
de fornecedores de insumos agrícolas, assim como de compradores dos 
produtos agrícolas. 

Assim, na relação de troca entre os agricultores familiares e a indústria 
produtora de insumos agrícolas, o preço é determinado pelos vendedores, 
que formam um grupo reduzido de fornecedores (relação de oligopólio), 
conforme apresentado na Figura 1. Na comercialização da produção 
agropecuária, quem determina os preços dos produtos são os compradores, 
formados pelas indústrias de alimentos e comerciantes que, em número 
reduzido, criam um ambiente propício à formação de um oligopsônio 
(SILVA, 1998).

Figura 1. Cadeia produtiva da agropecuária. Fon te: Elaboração do autor
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Ainda na Figura 1 verifica-se que na cadeia produtiva do setor 
agropecuária, sobretudo familiar no Brasil, os agricultores compram seus 
insumos e máquinas em uma estrutura de mercado de oligopólio, formado 
por poucos vendedores, e vende seus produtos para as agroindústrias 
em uma estrutura de mercado de oligopsônio, formada por poucos 
compradores. Com isso, o preço na compra dos insumos é definido pelos 
vendedores e na venda da produção pelos compradores. Ou seja, os 
agricultores compram caro e vendem barato na cadeia produtiva. 

 A formação de uma estrutura carterizada na agropecuária, sobretudo 
na familiar, reduz a rentabilidade da agricultura, aumentando a renda 
daqueles que são os formadores de preços: produtores de insumos e 
compradores de produtos agropecuários dos produtores rurais.

A Tabela 1 mostra a perda da renda da agropecuária, sobretudo da 
familiar que é produtora de leite C, em São Paulo. Enquanto o preço do litro 
do leite recebido pelo agricultor no período de 1995 a 2010 em aumentou 
em 164,00%, o custo com a compra da ração aumentou 221,67% e o preço 
do leite C no varejo paulistano aumentou 247,46%. Proporcionalmente, a 
renda da pecuária leiteira foi reduzida, e dos segmentos agroindustriais 
e comércio aumentou (ração, beneficiamento e distribuição da produção 
leiteira). Nessa cadeia produtiva a relação de troca dos produtos agrícola 
com os industriais ficou reduzida. Ou seja, o produtor rural terá que 
produzir mais leite para comprar a mesma quantidade de ração.

Tabela 1. Preços na cadeia produtiva do Leite tipo C em São Paulo, em reais

Anos 1995 2000 2005 2010
Variação 

1995-2010

Preço do leite C recebido pelo 
agricultor - L

0,25 0,32 0,49 0,66 164,00%

Preços pagos ração para 
bovino – Lactação Kg

0,30 0,39 0,79 96,50 221,67%

Preço do leite C no varejo – L, 
capital paulista.

0,59 0,92 1,30 2,05 247,46%

Fonte: IEA, 2014.

A formação de associações e/ou cooperativas pode ser uma alternativa 
para que a agricultura familiar tenha escala e, consequentemente, maior 
poder de negociação na cadeia produtiva. No entanto, as associações 
não podem ficar restritas às atividades produtivas, pois precisam 
principalmente participar do processo de comercialização, seja na compra 
de insumos consorciados, seja na venda do produto final que resulte em 
um maior volume a ser negociado.
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Outro ponto importante é a necessidade de agregar maior valor ao 
produto, seguindo o modelo de cadeia produtiva da agricultura familiar 
francesa Filière. Nesse sistema, as pequenas unidades de negócios agrícolas 
trabalham interligadas entre si, sendo ao mesmo tempo fornecedoras de 
insumos e produtoras agroindustriais (SILVA, 1998). Como exemplo, o 
produtor de uva vende seu produto in natura ao produtor de vinho, e em 
contrapartida esse produtor de vinho vende leite in natura para o produtor 
de queijos. Essa troca possibilita que ambos possam agregar maior valor 
ao seu produto, ter maior escala de produção e, consequentemente, maior 
eficiência econômica. 

3. A agropecuária familiar e a sustentabilidade
A modernização do processo de produção agrícola, com a chamada 

revolução verde, a partir da década de 1950, intensificou esse debate entre 
as correntes teóricas ambientais. Nesse item, o objetivo é destacar a 
dimensão da sustentabilidade ecológica/ ambiental, mesmo entendendo 
que ela também está estreitamente ligada às demais dimensões, como já 
apresentado neste texto. 

O debate ambiental passa por duas linhas teóricas bem distintas. Para 
a primeira linha, a de Economia Ambiental, as políticas de preservação 
ambiental devem estar subordinadas aos interesses econômicos. Faz-se 
a defesa de práticas preservacionistas desde que não comprometam o 
crescimento da atividade econômica. Para a segunda linha, de Economia 
Ecológica, os interesses ambientais devem estar à frente dos interesses 
econômicos. Faz-se a defesa de uma política ambiental de sustentabilidade 
forte e enfrenta-se dificuldades para viabilizá-la, diante dos interesses 
econômicos prioritários, em detrimento das questões ambientais (MAY, 
2010).

O Barômetro da Sustentabilidade (BS) é uma das maneiras de calcular 
a eficiência ambiental a partir da análise de informações quantitativas, 
como destruição da camada de ozônio, número de veículos por habitante, 
quantidade de foco de queimadas por ano, percentual de terras em uso 
agropastoril, desmatamento, produção de pescado extrativista, percentual 
de área de preservação ambiental e indicadores de saneamento com rede 
de esgoto e coleta de lixo. Cada variável quantificada resulta em um valor 
numérico que é calculado para a composição do Índice de Sustentabilidade 
Ambiental. (KRONEMBERGER et al., 2008). 

Os indicadores de sustentabilidade, como o BS, sempre são alvo de 
críticas, pois é sempre difícil qualificar as variáveis que compõem os 
indicadores, por serem apenas quantitativas, isto é, torna-se mais difícil 
dimensionar as variáveis mais subjetivas e qualitativas. No entanto, 
é ponto de consenso entre os especialistas da área que as atividades 
econômicas, incluindo a produção agropecuária, provocam danos negativos 
ao ambiente. De modo geral, há uma relação direta entre a produção 
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agropecuária e o maior uso de produtos químicos com impactos negativos 
ao meio ambiente. A solução para reduzir esses impactos é a ampliação 
da agricultura ecológica. É a alternativa que busca conciliar a oferta de 
alimentos com qualidade e a sustentabilidade ambiental. 

A definição da política ambiental passa pelas prioridades definidas 
pela sociedade e pelo uso dos instrumentos básicos de comando e controle 
econômico e de educação/comunicação. Os instrumentos de comando e 
controle estabelecem limites legais de metas contra a poluição, obrigando, 
por exemplo, que os carros usem canalizadores, ou que sejam cumpridos os 
acordos internacionais, como os do Protocolo de Quioto. Os instrumentos 
econômicos partem do princípio poluidor pagador, em que aqueles que 
mais poluem devem pagar pelos danos que provocam. Exemplo disso, a 
cobrança pelo uso da água na bacia do rio Paraíba do Sul, ou cobrança de 
multa quando uma empresa contamina o meio ambiente. A idéia básica 
desse instrumento é a punição financeira aos produtores mais poluentes 
e a criação de um fundo financeiro para dar apoio aos projetos ambientais 
sustentáveis. O instrumento de educação e/ou comunicação busca a 
conscientização e a mudança de mentalidade da população quanto às 
práticas de sustentabilidade ambiental. O desafio desse instrumento é 
transformar informação em ação. Muitos sabem quais são as práticas 
ambientais corretas, mas não as realizam (MAY, 2010).

De modo geral, as conferências mundiais ambientais buscam 
apresentar a sustentabilidade como um problema de todos, e não apenas 
das autoridades governamentais. O desafio é que os problemas econômicos 
são sempre entendidos de forma individual, tanto para as pessoas, quando 
para as empresas e nações. Os problemas ambientais são coletivos, e a 
solução também deve ser encontrada por essa coletividade. A melhor 
maneira de enfrentá-los está na conscientização e no comprometimento 
com ações coletivas de sustentabilidade, que incluem também as questões 
econômicas, sociais e políticas. 

O agronegócio respondeu por 22% da riqueza produzida e 37% dos 
empregos do país em 2010. Além disso, é o grande responsável pelo equilíbrio 
das contas externas, com as exportações e a produção de alimentos para o 
Brasil e o mundo. O bom desempenho da atividade agropecuária no Brasil 
não é exclusivo deste ano; é resultado, principalmente, do aumento da 
produtividade, que no período de 1975 a 2010 multiplicou-se 3,7 vezes e 
foi o dobro da produtividade americana. Esse resultado é consequência 
do processo de inovação na produção e na gestão, tendo como destaque 
o trabalho da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 
(FORNAZIER; VIEIRA FILHO, 2013).

Na produção agropecuária, a expansão da produção e da produtividade 
é uma busca constante, sobretudo no modelo de produção patronal, que 
tem como objetivo, sempre, a maximização do lucro. Já na agricultura 
familiar há traços mais compatíveis com o desenvolvimento sustentável, 
pois ela apresenta valores além dos econômicos e maior simbiose entre o 
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ecossistema e o agricultor, que trabalha diretamente na terra, amparado 
por técnicas mais tradicionais e harmoniosas com o ambiente natural. 
Isso, considerando a menor rentabilidade, a diversificação no processo 
produtivo e a redução, proporcional, do uso de produtos químicos. 
Ressalte-se que, nesse processo, o próprio produtor, na agropecuária 
familiar, é o consumidor de sua produção e tende a produzir produtos 
com melhor qualidade e com menor impacto negativo ao meio natural 
(FINATTO; SALAMONI, 2008).

A revolução verde no Brasil, sobretudo a partir da década de 1950, 
caracterizada pela mecanização e industrialização dos processos de 
produção resultou na concentração da produção e da renda gerada pelas 
cadeias produtivas do agronegócio, como demonstrado neste texto. Esse 
processo gerou impactos, como: maior contaminação dos recursos hídricos, 
perda de biodiversidade, maior dependência de insumos e máquinas e 
maior concentração da renda e da riqueza na zona rural (SAQUET et al., 
2010). Há necessidade de se observar que esse modelo de produção não é 
mais revolucionário, pois há uma redução da sustentabilidade ambiental 
e social, e essa sustentabilidade deve ser objetivo da produção, seja nos 
setor agrícola, seja no industrial, e contribuir para o desenvolvimento da 
melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Em 2012, na busca de maior sustentabilidade ambiental no processo 
de produção agropecuária, o Governo Federal criou o programa “Brasil 
Ecológico”, na linha teórica da economia ecológica, com o aporte de R$ 
8,8 bilhões para os próximos três anos. O programa tem, entre outros 
objetivos, incentivar a produção orgânica. O foco central é ampliar e 
fortalecer a produção, manipulação e processamento de produtos de base 
agroecológica, tendo como público prioritário agricultores familiares, 
assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais e suas 
organizações. O foco central do programa é a agricultura familiar, que é 
principal responsável pelas cadeias de produção de alimentos orgânicos 
(MDA, 2014b).

Ações como a do plano Brasil Ecológico devem ser institucionalizados 
nas três esferas de governo, pois o desenvolvimento sustentável, em 
todas as suas dimensões, deve fazer parte das políticas públicas de forma 
continua, independentemente da bandeira partidária no poder. Deve 
também fazer parte do cotidiano de todas as regiões, seja na Amazônia, 
com suas florestas exuberantes, seja nas regiões metropolitanas, com o 
problema de acumulação de lixo doméstico e industrial. 

Na última década, com o processo de redução na geração de emprego 
nas atividades industriais, “desindustrialização”, é hora de repensar 
e apoiar as atividades rurais. Melhor articulação de políticas públicas 
municipais, inclusive com a criação de secretarias/departamentos nos 
municípios, parcerias com universidade para disponibilizar mais pesquisas 
aos agricultores, possibilitar maior integração das cadeias produtivas 
do setor com a agricultura familiar na busca do aumento do valor nas 
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atividades agroindustriais e até de serviços como do turismo rural é 
indispensável para a valorização do setor, possibilitando que a agricultura 
familiar seja incluída a onda de prosperidade do agronegócio.

4. Considerações finais
O agronegócio é importante na geração de riqueza e de empregos, e 

também no equilíbrio das contas externas do país. O bom desempenho 
da atividade agropecuária no Brasil, na última década, é resultado 
principalmente do aumento da produtividade, com o processo de inovação 
na produção e na gestão, tendo como destaque o trabalho da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Mas nem tudo são flores 
no setor agropecuário. O desafio sempre foi o crescimento da produção, 
sobretudo com maior oferta de alimentos, sem ampliação da área de 
desmatamento e com justiça social. O sucesso das grandes empresas do 
setor agrícola ainda não chegou com toda força à agricultura familiar, que, 
mesmo com os avanços, ainda enfrenta dificuldade de inclusão no processo 
de inovação tecnológica e comercialização. 

Priorizar a agropecuária familiar sustentável é uma alternativa na 
busca do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida das pessoas. 
Assim, o desenvolvimento do setor agropecuário passa pela utilização de 
pequenas áreas que, com apoio técnico e financeiro, poderão produzir 
mais alimentos com qualidade para a população local e, ao mesmo tempo 
facilitar a inclusão produtiva dos trabalhadores rurais. 

Há um entendimento geral da sociedade sobre a importância da 
agricultura familiar responsável pela oferta de alimentos, contribuindo 
para a melhora na qualidade de vida dos agricultores e para menor inflação 
no país. A destacada importância da agricultura ainda precisa de muito 
apoio, sobretudo de políticas públicas municipais. Muitas prefeituras 
não conseguem comprar 30% da alimentação escolar da produção da 
agricultura familiar, como exigido pelo Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE. A falta de apoio ao setor pode ser consequência do bom 
desempenho, nas últimas décadas, das atividades industriais, quando o 
setor agropecuário foi deixado de lado por muitas prefeituras.

O aumento da competitividade da agropecuária familiar no Brasil 
depende de políticas públicas que possam enfrentar essa estrutura de 
mercado e, consequentemente, aumentar a renda aos agricultores. Um 
bom exemplo de formação de cartel e redução da renda familiar está na 
cadeia produtiva do leite C, que é formada principalmente por pequenos 
produtores e médias pecuárias. Nessa cadeia, os produtores agropecuários 
estão pressionados por um oligopsônio no processo de venda da produção 
e de um oligopólio no processo de compra de insumos.

A adoção das políticas de desenvolvimento deve ser priorizada, para 
integração das políticas cadeias produtivas à sustentabilidade ambiental, 
econômica e social. Ou seja, as questões sociais devem estar presentes, 
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tanto no debate econômico, quanto no ambiental. Programas como o “Brasil 
Ecológico” são os primeiros passos importantes para o desenvolvimento 
sustentável, mas é preciso seguir esse caminho sem tropeços. 

Na última década, o processo de redução na geração de emprego 
nas atividades industriais, processo que tem sido chamado de 
“desindustrialização”, constitui um aspecto que aponta para a necessidade 
de apoio às atividades rurais. Melhor articulação de políticas públicas 
municipais, inclusive com a criação de secretarias/departamentos nos 
municípios, parcerias com universidades, para disponibilizar mais 
pesquisas aos agricultores, maior integração das cadeias produtivas 
do setor com a agricultura familiar, na busca do aumento do valor nas 
atividades agroindustriais, e até de serviços, como os do turismo rural, são 
ações indispensáveis para a valorização do setor e para possibilitar que a 
agricultura familiar seja incluída na onda de prosperidade do agronegócio.
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Introdução
Este artigo tem por objetivo documentar a apresentação denominada 

“Pecuária Leiteira e os Desafios a sua Sustentabilidade Econômica 
e Ambiental” feita durante o Seminário de Desenvolvimento Rural 
Sustentável realizado em novembro de 2013, vistas à elaboração do Plano 
de Desenvolvimento Rural Sustentável do município.

Procurou-se no artigo fornecer maiores detalhes do tema abordado, 
ampliando o conceito de sustentabilidade incluindo também a importância 
social da produção de leite, tendo em vista ser atividade tradicional na 
região que inclui grande número de propriedades e pessoas envolvidas.

Foi também apresentado o Projeto “Balde Cheio”, criado pela 
Embrapa-Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e que já está 
atuante em todos os estados da federação beneficiando milhares de 
produtores e viabilizando a atividade leiteira, principalmente na pequena 
propriedade rural.

Os resultados alcançados pelo projeto o credenciam como poderosa 
ferramenta para promover o desenvolvimento rural do município 
atendendo os requisitos de sustentabilidade propostos pelo Seminário e 
recomendam a sua inclusão no Plano de Desenvolvimento.

1. A história da produção de leite no Vale do Paraíba
O Vale do Paraíba é uma das principais bacias leiteiras do país. Seu 

rebanho leiteiro foi durante muito tempo o principal abastecedor da 
cidade de São Paulo e seu material genético contribuiu para a formação 
dos rebanhos leiteiros de outras bacias e até de outros estados. No ano de 
1948 o Vale do Paraíba contribuiu com 68% do leite tipo C consumido na 
capital paulista (DIAS, 2004).

A produção de leite no Estado de São Paulo teve início mais fortemente 
por volta do final do século XIX, em um contexto de crescimento 
populacional, o qual foi por sua vez responsável pelo aumento da demanda 
do produto.

No início a produção era feita em estábulos situados nos arredores 
da cidade havendo segundo Dias (2004) cerca de 1000 estabelecimentos 
produtores e era prática comum as vacas leiteiras serem conduzidas pelas 
ruas da cidade e ordenhadas na presença dos consumidores a fim de 
garantir a qualidade do produto; este era o produto preferido por aqueles, 
pois sendo realizada a ordenha na presença do consumidor, havia a garantia 
de que o produto não estava adulterado com adição de água.

A produção beneficiava-se do grande volume de resíduos provenientes 
das indústrias instaladas na cidade como cervejarias e moedoras de grãos 
voltadas à produção de óleos vegetais, subprodutos então desprovidos de 
valor econômico, que eram aproveitados na alimentação dos animais com 
baixo impacto no custo de produção do leite.
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A migração da produção do leite para o Vale do Paraíba ocorre nos 
primeiros anos do século XX, pois a proximidade da região produtora 
com o centro consumidor era na época fundamental para garantir a 
sobrevivência do produto - dado o estágio ainda precário da indústria do 
frio, que não permitia o transporte do leite por grandes distâncias sem 
perda significativa de sua qualidade. O principal meio de transporte do 
produto era através do trem - razão pela qual as usinas que se instalariam 
na região nos anos vindouros seriam localizadas nas margens da ferrovia 
para facilitar as operações de embarque. Possuíam também uma unidade 
produtora de gelo que era produzido em grandes barras e utilizadas no 
então precário transporte do leite, feito em latões.

O fator fulcral contributivo para o avanço da pecuária leiteira no 
Vale do Paraíba foi a existência de grandes extensões de terras ociosas e 
disponíveis à espera de uma nova ocupação; a exploração da cultura do 
café na região fora estabelecida através do uso de mão de obra escrava e a 
sua libertação ocorrida alguns anos antes fora duro golpe, pois a cultura já 
se espalhara por outras regiões do Estado de São Paulo sobre terras mais 
férteis e de topografia menos acidentada. Naquelas regiões a dependência 
da mão de obra era menor - devido à topografia que permitia algum grau 
de mecanização-, a produtividade era superior, considerando a melhor 
fertilidade do solo e a concorrência se tornava extremamente desfavorável 
para os produtores do Vale. Além disso, a exploração estabelecida em solos 
cuja aptidão agrícola não era tecnicamente recomendada para a cultura e 
sua condução durante décadas sem qualquer preocupação com técnicas 
de conservação do solo, levou à sua exaustão e queda de fertilidade tendo 
como consequência a baixa produtividade.

A queda da Bolsa de Nova York ocorrida em 1929 foi o golpe definitivo 
no que restava da cultura cafeeira no Vale do Paraíba, esvaindo a esperança 
de manutenção da exploração na região. Era natural, portanto que 
surgisse procura por novas opções que pudessem ocupar as terras outrora 
exploradas inadequadamente com café e, nesse sentido a pecuária era uma 
alternativa mais recomendada, pois as pastagens quando bem manejadas, 
são opções muito menos desgastantes para o solo considerando que 
proporcionam melhor cobertura do mesmo e impedem o estabelecimento 
do processo de erosão tendo sido, portanto, do ponto de vista técnico, uma 
decisão acertada com ganho ambiental considerável.

A produção de leite no Vale do Paraíba passa então por grande 
crescimento e torna-a a principal bacia leiteira do estado com grande 
importância no abastecimento da capital, a qual experimenta um processo 
de crescimento vertiginoso. O ápice dessa produção ocorre nos anos de 
1970 e tal qual ocorrera com a cultura do café, passa a sofrer a concorrência 
de outras regiões produtoras que como antes, levavam vantagem no 
processo produtivo em função da maior fertilidade e melhor topografia 
do solo, que resultava em um custo de produção mais baixo. Além disso, 
a vantagem de sua localização privilegiada em relação ao grande centro 
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consumidor já não era um fator tão importante, pois o desenvolvimento 
da tecnologia do frio já permitia o transporte do leite com qualidade por 
grandes distâncias e a produção de leite no Vale do Paraíba passa a declinar.

2. Projeto Balde Cheio
O projeto “Balde Cheio” foi criado no ano de 1998 pela Embrapa 

Pecuária Sudeste, unidade de pesquisa especializada em pecuária leiteira 
situada no município paulista de São Carlos.

O projeto reúne as tecnologias existentes em pecuária leiteira, 
adaptando-as às necessidade locais e principalmente explorando o que 
o Brasil tem a oferecer de melhor para essa exploração: o clima tropical.

Dentre os países caracterizados pela abundante produção de leite no 
mundo, nenhum reúne tantas condições favoráveis à produção leiteira 
como o Brasil, o qual dispõe de grande extensão de terras disponíveis, luz 
solar durante o ano inteiro, temperatura elevada e água em abundância 
- fatores essenciais para proporcionar às plantas forrageiras condições 
para alta produção de matéria seca destinada à alimentação dos animais.

O fator que mais afeta o custo de produção do leite a nível global é o 
gasto na alimentação do animal, pois a produção de grãos, tais como milho 
e soja que são a base da alimentação de concentrados, é dispendiosa. A 
produção de alimentos volumosos, como fenos e silagens, também têm 
custo elevado e contribuem para a elevação do custo de produção do 
leite, principalmente durante o rigoroso inverno da maioria dos países 
produtores, obrigando os pecuaristas a manterem o gado estabulado 
grande parte do ano e a fornecer alimentação no cocho – fator que acaba 
por encarecer sobremaneira o custo de produção do leite.

Nos países tropicais, as condições climáticas propiciam às plantas 
forrageiras condições de produção de matéria seca impossíveis de se 
alcançar em países de clima temperado, o que dá ao Brasil uma vantagem 
enorme em produzir numa mesma área, volumes muito maiores de 
matéria seca diminuindo a dependência de alimentos comprados e 
consequentemente a produção de leite pode ser viabilizada a custos muito 
inferiores.

A lotação de animais por hectare em países temperados é considerada 
baixa, não ultrapassando normalmente a 2 U.A. (Unidade Animal = animal 
com 450 Kg de peso vivo). No Brasil, pastagens em sistema de pastejo 
rotacionado, bem manejadas, adubadas, irrigadas e solos com acidez 
corrigida suportam 10 U.A. por hectare chegando por vezes a 15 ou 20 U.A. 
em algumas épocas, propiciando condições para manter os animais em 
regime de pasto durante quase todo o ano. Esse fato proporciona uma 
redução brutal no custo de alimentação dos animais, diminuindo bastante 
o custo de produção do leite e por consequência, aumenta a renda do 
produtor.
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A tecnologia preconizada pelo projeto “Balde Cheio” explora as 
vantagens proporcionadas pelo clima e pelas forrageiras tropicais e procura 
disseminar nos produtores de leite a cultura de se produzir os alimentos que 
serão consumidos pelos animais, visando a redução de custo de produção 
e provocando um aumento do fluxo de caixa da propriedade a curto prazo. 
Esse é o primeiro problema atacado na intervenção nas propriedades 
rurais e somente depois de resolvida a questão da alimentação é que são 
atacados os demais problemas que limitam a produção e a rentabilidade. 
Um dos últimos problemas a serem atacados pelo “Balde Cheio” é a questão 
da genética animal, o que demonstra o equívoco de alguns programas 
oficiais de assistência que colocam o melhoramento genético como fator 
primordial e/ou exclusivo no desenvolvimento da propriedade.

O projeto “Balde Cheio” destina-se a dar treinamento a técnicos 
extensionistas para que esses implantem nas propriedades, cada qual em 
sua respectiva área de atuação, a tecnologia preconizada pelo projeto, 
mediante acordos com instituições públicas ou privadas que possuam 
em seus quadros, técnicos com atuação voltada à assistência ao produtor 
de leite.

Técnicos pertencentes a Prefeituras Municipais, cooperativas de leite, 
universidades, instituições de assistência técnica e extensão rural, como as 
Emater e em São Paulo a CATI, podem ser beneficiários desse treinamento.

O treinamento dos técnicos é feito em uma propriedade rural 
considerada como sala de aula, na qual são implantadas as medidas 
necessárias sob a supervisão constante de um técnico pertencente 
à Embrapa ou credenciado por ela. Essa propriedade é considerada 
como piloto e o técnico treinando reproduz o que aprende em outras 
propriedades denominadas assistidas.

O produtor participante do projeto também assume alguns 
compromissos, tais como:

• Acatar as recomendações técnicas executando todas as atividades 
combinadas com o técnico extensionista; vale ressaltar que todas 
as intervenções são previamente acordadas com o técnico, nunca 
impostas.

• Liberar o acesso da propriedade à visita de outros produtores.

• Implantar escrituração e coleta e manter atualizados os seguintes 
dados:

 – Zootécnicos: datas de parição, cobertura, peso mensal da 
produção individual, peso das bezerras;

 – Climáticos: temperaturas diárias máximas e mínimas, precipitação 
pluviométrica;

 – Econômicos: receita e despesas da atividade;
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O projeto “Balde Cheio” está implantado atualmente na maioria dos 
estados brasileiros, beneficiando um número cada vez maior de produtores.

3. Resultados econômicos alcançados
A sustentabilidade econômica da propriedade leiteira tem sido 

debatida há anos. Os dados censitários mostram uma diminuição acentuada 
no número de produtores nos últimos anos e a elevação da produção média 
de leite por propriedade.

Segundo o Censo Agropecuário realizado pelo IBGE-Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística em 2005 e 2006, existiam 1,35 milhão 
de produtores de leite no Brasil, dos quais 930 mil dedicavam-se a produção 
comercial e os demais apenas à subsistência familiar. Esse número já 
representava queda expressiva em relação ao levantamento anterior 
realizado em 1995/1996 que apontava a existência de 1,81 milhão de 
produtores, portanto quase 500 mil propriedades deixaram a produção 
de leite no período.

Estudos desenvolvidos pelo Milk Point em parceria com a Associação 
Leite Brasil e publicada no Jornal Valor Econômico baseando-se na 
produção do leite formal entrega a 50 usinas que recebem leite de 75.000 
produtores e estimando a produção informal baseada nos valores obtidos 
pelo IBGE no censo de 2005/2006, apontaram a existência em 2013 de 
cerca de 415.000 produtores, o que se confirmado, mostraria queda brutal 
do número de produtores.

Apesar dessa queda, a produção de leite no Brasil tem aumentado 
continuamente, elevando a produção média por produtor. Esses dados 
poderiam levar a crer que a produção na pequena propriedade seria 
inviável, sendo necessário volume de produção para ser economicamente 
viável. 

Entretanto os resultados alcançados em propriedades leiteiras que 
aderiram à tecnologia e a metodologia de trabalho preconizada pelo projeto 
“Balde Cheio” mostram que não só a pequena produção é economicamente 
viável, como também em alguns aspectos, a propriedade familiar leva 
vantagens em relação à grande propriedade. 

Considerando-se a lotação média das pastagens brasileiras de 1 U.A. 
por hectare, a produção média anual por vaca em torno de 1.500 litros de 
leite e o preço atual de R$ 1,00 por litro, a renda bruta por área possível é de 
R$ 1.500,00 por hectare por ano. Supondo-se uma rentabilidade de 20%, a 
renda líquida da propriedade seria de R$ 300,00 por hectare por ano, sem 
considerar que nessas condições de exploração é grande a dependência de 
alimentos comprados, comprometendo sobremaneira a margem de lucro, 
o que torna incerto o retorno de 20% sugerido. A obtenção de um valor 
que seja suficiente para a subsistência do produtor e de sua família exige 
ocupação de áreas extensas, uma renda mensal pouco superior a um salário 
mínimo, ou seja, R$ 1.000,00 por mês exigiria uma exploração de 40 ha 
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de área (R$ 12.000,00 por ano dividido por R$ 300,00 de rentabilidade 
por ha é igual a 40 ha de área). Nesse sistema tradicional de exploração 
leiteira a pequena propriedade rural não tem condições de sobrevivência.

Faz-se necessário a obtenção de maior produtividade e maior taxa 
de ocupação, o que pode ser conseguido através do manejo intensivo de 
pastagens, o qual confere alta produtividade e elevada capacidade de 
lotação para as pastagens - fato extremamente importante principalmente 
em propriedades com limitação de área (MONTEIRO NOVO, 2006).

Como vimos anteriormente, a adoção da tecnologia do projeto 
“Balde Cheio” eleva num curto prazo a lotação média para 10 U.A. por 
hectare. Considerando-se apenas o aumento da lotação, a renda bruta 
por hectare também aumenta 10 vezes proporcionando uma renda bruta 
de R$ 15.000,00 por ha; entretanto há que se considerar também que sob 
pastejo rotacionado os animais receberão um alimento de muito melhor 
qualidade e potencialmente o aumento da produção poderia ser muito 
maior. Assim, ao considerarmos uma produção de 20.000 litros por hectare 
por ano, o que é factível dado resultados já alcançados inclusive no Vale do 
Paraíba, a renda líquida seria de R$ 4.000,00 por hectare, o que diminuiria 
a necessidade de exploração de área para 3 ha para manter a renda de 
R$ 12.000,00 por ano. Isto quer dizer que a pecuária leiteira explorada em 
bases racionais proporciona retorno financeiro significativo.

O segundo fator que mais pesa no custo de produção da atividade 
leiteira conforme Manzano (2005) é a mão de obra, pois explorada nas 
bases tradicionais, exige grandes esforços para obtenção, preparo e 
fornecimento dos alimentos aos animais em cocho durante grande parte 
do ano. Também a necessidade do uso de extensas áreas aumenta o uso de 
mão de obra para serviços de manutenção de pastagens, aceiros, roçadas, 
cercas e demais instalações, etc. Nesse sentido, a pequena propriedade 
familiar leva vantagem, pois conta com os próprios membros da família 
para execução das atividades e, adotando a tecnologia do projeto “Balde 
Cheio”, as necessidades de mão de obra são bastante reduzidas e os 
serviços de manutenção são executados em uma área muito menor. Essas 
particularidades fazem da atividade leiteira a opção ideal para pequenas 
propriedades, notadamente as exploradas sob um regime de agricultura 
familiar, não havendo entre as culturas tradicionais outra opção mais 
rentável.

4. Sustentabilidade ambiental
Nos primórdios da produção leiteira no Vale do Paraíba, os resíduos 

industriais de baixo valor foram a base da alimentação dos animais 
destinados a produção de leite. Entretanto passadas algumas décadas esses 
insumos passaram a ter um custo mais elevado e sua utilização reduzida, 
o que causou maior pressão sobre as pastagens. Estas, estabelecidas 
em áreas já exploradas e muitas vezes exauridas pela cultura cafeeira 
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e constituídas por gramíneas de baixa produtividade, não conseguiam 
alimentar os rebanhos e proporcionar cobertura adequada ao solo, de 
maneira a protegê-lo da ação das intempéries. Não se utilizava técnicas 
de controle da erosão, calcário para correção da acidez e adubação para 
reposição dos nutrientes exportados e como resultado estabeleceu-se o 
processo de erosão dos solos causando assoreamento de córregos e rios, 
empobrecendo-o ainda mais e reduzindo a sua capacidade de suporte.

A adoção da exploração de pastagens com técnicas novas, utilizando-se 
espécies forrageiras mais produtivas e manejo adequado veio para reverter 
esse quadro e dar sustentabilidade ambiental à exploração.

Nas áreas em que foi implantado o pastejo rotacionado, as plantas 
forrageiras crescem com vigor, proporcionando uma ótima cobertura e 
consequentemente uma boa proteção contra a ação da chuva, impedindo o 
estabelecimento do processo erosivo. As raízes das plantas, na ausência do 
impedimento causado pela acidez do solo, crescem vigorosamente, aerando 
e descompactando o solo o que possibilita a infiltração de água, impedindo 
seu escoamento superficial e melhorando não só a vida microbiana, mas 
também a presença de besouros, minhocas, etc, todos eles extremamente 
benéficos para o solo.

Trabalhos de avaliação conduzidos pela área ambiental da Embrapa 
em solos submetidos a este tipo de manejo durante décadas revelaram um 
solo aerado, com grande capacidade de infiltração de água, plantas com 
raízes profundas, atividade microbiana intensa e ausência de substâncias 
químicas, mesmo com uso de adubação elevada. Entretanto para os 
críticos do uso de adubação química, a Embrapa desenvolve em algumas 
propriedades a tecnologia para produção orgânica de leite com resultados 
excelentes.

Outra vantagem obtida no uso da tecnologia proposta na exploração 
racional das pastagens é que a redução da área necessária à exploração 
leiteira, libera grandes extensões de área na propriedade que podem ser 
utilizadas em outras explorações a fim de aumentar a sustentabilidade 
econômica da mesma ou para usos que contemplem demandas ambientais 
como recuperação de áreas degradadas, estabelecimento de reserva 
legal e recomposição de matas ciliares e recuperação de outras áreas de 
preservação permanente.

O uso de tecnologias adequadas na condução da exploração leiteira 
torna a atividade ambientalmente sustentável e podem contribuir 
fortemente para a recuperação ambiental da região do Vale do Paraíba.

5. Sustentabilidade social
São José dos Campos é um dos mais desenvolvidos municípios do 

Estado de São Paulo, com economia sólida em função da presença de 
indústrias de porte que se destacam pela alta tecnologia que utilizam e/
ou produzem.
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Sua extensão territorial coloca-o entre os maiores municípios da região 
e segundo o LUPA - Levantamento Censitário das Unidades de Produção 
Agropecuária efetuado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo em 2007 e 2008, referido município possui 987 
propriedades rurais que se dedicam a algum tipo de exploração comercial 
de produtos agropecuários. Da totalidade dessas propriedades, 809, ou 
seja, 82% dos produtores declararam que não recebem nenhum tipo de 
assistência técnica - fato revelador da ausência de atuação do Estado e do 
Município no apoio às atividades desenvolvidas pelos produtores rurais. 
Há anos não existe estrutura estadual de extensão rural no município e 
inexiste política municipal e também estrutura municipal que possam 
executar programas e ações que promovam o desenvolvimento rural.

Há, no entanto, milhares de pessoas que vivem e retiram seu 
sustento dessas propriedades, as quais não participam do processo de 
desenvolvimento do município e possuem poucas oportunidades de 
melhoria de sua condição social. A zona rural de São José dos Campos 
em nada difere da realidade dos municípios menos desenvolvidos do Vale 
do Paraíba numa forte contradição com o desenvolvimento e riqueza de 
sua zona urbana.

Muitas vezes os produtores rurais querem procurar alternativas ou 
melhorar o nível tecnológico da sua exploração sem saber como iniciar, 
segundo Nicodemo et. al. (2012), devido à assistência técnica insuficiente, 
dificuldades econômicas e inadequação do crédito rural.

Há, portanto, necessidade de elaboração de uma política municipal 
de desenvolvimento rural e de criação de uma estrutura que possa apoiar 
os produtores nas suas atividades e fornecer alternativas de exploração 
agropecuária.

A análise do perfil das propriedades coloca a pecuária leiteira como 
alternativa natural, pois 930 delas possuem pastagens e 788 possuem 
bovinos e se dedicam à pecuária leiteira ou mista. Além disso, 707 possuem 
menos do que 50 ha e são consideradas pequenas propriedades. pois não 
atingem 64 ha, valor correspondente a 4 módulos rurais que definem a 
pequena propriedade rural.

Considera-se a atividade leiteira, conduzida com uso de conhecimento 
técnico adequado e apoiada por técnicos preparados, a melhor alternativa 
para promover o desenvolvimento rural sustentável podendo gerar 
renda para os produtores, notadamente para os que exploram pequenas 
propriedades rurais sob o regime de agricultura familiar, contribuir na 
recuperação ambiental e proporcionar condições de vida dignas para 
pessoas que vivem e trabalham na zona rural.

Produtores que aderiram ao projeto “Balde Cheio”, os quais se 
encontravam na linha da exclusão e não tinham esperança de alcançar 
o sustento da família, obtiveram melhorias em todos os aspectos de sua 
vida social, com a adoção do pacote tecnológico proposto pelo projeto 
(BONADIO, 2005).
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Os resultados positivos, obtidos no uso da exploração da pecuária 
leiteira como atividade de promoção de melhorias sociais para a população 
rural, recomendam fortemente que a alternativa deva ser profundamente 
analisada e incluída em Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável que 
se pretenda elaborar para o município.
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Características
Nos dias de hoje o ato de viajar é algo extremamente comum, bastando 

para isso três fatores principais: tempo livre, renda disponível e vontade 
de viajar.

Paralelamente à tendência de crescimento do número de viagens, 
decorrente da sensibilização do ser humano de que o lazer é uma 
necessidade, e que momentos de descontração com a família e amigos é 
fundamental para a manutenção da própria saúde, nota-se claramente a 
urbanização desenfreada dos centros urbanos.

A vida agitada e estressada da sociedade moderna mistura-se com altas 
cargas de trabalho, crescente marginalidade, poluição, desconforto, físico, 
falta de identidade cultural, alimentação pouco saudável, insensibilidade, 
relacionamentos “frios” e muitos outros fatores e levam os indivíduos a 
questionarem-se sobre a qualidade de vida que levam e a recordarem dos 
“bons e velhos tempos” de infância ou do calmo e saudável modo de vida 
de seus antepassados.

Essa busca pelo reencontro com o equilíbrio entre homem-natureza 
conduz cada vez mais pessoas a uma modalidade de turismo em especial: 
o turismo rural. 

No Brasil, embora esta seja uma atividade relativamente nova existem 
muitas fazendas iniciando e desenvolvendo suas atividades no setor em 
diversos Estados. 

Esse crescimento acontece favorecido pelas próprias dimensões 
do país, pelos ciclos econômicos já vivenciados e a diversidade cultural 
resultante do processo de colonização e desenvolvimento. 

Tamanha riqueza de características soma-se à hospitalidade típica do 
brasileiro e, em especial, ao morador do interior, que ainda conserva muito 
dos antigos costumes de convivência e relacionamento. 

1.  Potencial e limitações
O Turismo Rural encontra-se em fase de grande expansão 

principalmente por duas razões. A primeira é a necessidade que o produtor 
rural, dono de terras e dos meios de produção, tem de tentar diversificar 
sua fonte de renda e agregar valor aos seus produtos. 

A segunda é a vontade que muitas pessoas, principalmente moradoras 
das grandes cidades, tem de reencontrarem suas origens e permanecerem 
mais perto da natureza, convivendo e conhecendo a vida “calma e 
tranquila” do campo, seus hábitos, tradições e costumes.

Além desses benefícios diretos, o Turismo Rural também pode ser 
visto como importante vetor para:

• interiorização do turismo;

• difusão de conhecimentos e técnicas das ciências agrárias;
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• diversificação dos pólos turísticos;

• diminuição do êxodo rural;

• promoção de intercâmbio cultural;

• sensibilização da importância dos recursos naturais; e

• promoção do reencontro dos cidadãos com suas origens.

Por outro lado, o desenvolvimento do turismo rural também depara-se 
com grandes dificuldades:

• descapitalização do empreendedor: baixa capacidade de investimento;

• sazonalidade da oferta: existem épocas em que não há muitos atrativos 
para serem apresentados nas propriedades decorrentes dos próprios 
ciclos de produção;

• mão de obra na sua grande maioria despreparada e desqualificada;

• dificuldade de planejamento e organização por parte dos 
empreendedores;

• legislação inadequada;

• sazonalidade da demanda: os turistas viajam, normalmente, em 
algumas épocas específicas (finais de semana e férias escolares), o 
que gera um grande fluxo de pessoas em determinadas épocas e uma 
situações completamente oposta em outras, dificultando a gestão da 
atividade;

• sinalização e acesso deficientes, relacionadas à falta de integração e 
envolvimento do poder público;

• necessidade de planejamento sustentável: Embora essa característica 
deva ser entendida também como uma das grandes qualidades dessa 
modalidade turística, o fato do turismo rural ter que desenvolver-se 
com público reduzido, contrapondo-se ao chamado “turismo de 
massa”, impõe a necessidade de limitação do crescimento dos 
empreendimentos, que não podem ampliar demasiadamente suas 
estruturas sob pena de descaracterizar a própria atividade.

2. Produtos turísticos
O conceito de produto turístico o faz composto por um conjunto 

de bens e serviços, unidos por relações de interação e interdependência 
que o torna extremamente complexo (Ruschmann, 1998). Uma de suas 
características mais marcantes é que se trata de um produto imaterial - 
intangível - cujo resíduo, após o uso, é uma experiência vivencial. 

Neste sentido uma das principais características existentes na 
concepção do turismo rural e que deve ser considerada com seriedade e 
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responsabilidade é o grande interesse do público em participar ativamente 
das atividades realizadas na propriedade visitada. O turismo rural é uma 
forma de turismo ativo e não contemplativo, ou seja, as pessoas querem 
vivenciar o dia-a-dia do local visitado, passando a sentir-se como pessoas 
íntimas da localidade e tendo a oportunidade de praticar as atividades 
do campo e, também, conviver com a realidade observada, interagindo 
ativamente da vida da comunidade local.

Essa convivência pode proporcionar até o estabelecimento de laços 
de amizade entre os visitantes, proprietários e funcionários, fato esse não 
raro em muitos empreendimentos. Assim, o produto turístico deve ser 
formatado de maneira a valorizar o contato pessoal entre visitante e família 
proprietária, mas sem esquecer o profissionalismo. 

O turismo rural também pode, por outro lado, ser vetor de impactos 
negativos para a propriedade ou região em que é desenvolvida, 
desequilibrando o balanço entre o fluxo de pessoas, as características 
culturais tradicionais e a capacidade de carga ambiental.

Tem-se, assim, mais um fator que evidencia a necessidade do 
planejamento como forma de estruturar as ações, maximizando as 
possibilidades de sucesso e minimizando os impactos negativos ambientais, 
sociais e culturais.

3. Sustentabilidade
As características do campo são os motivadores do turismo rural 

e é imperioso mantê-las em equilíbrio para que o próprio negócio 
possa prosperar. Desta forma, qualquer discussão sobre planejamento, 
implementação e capacitação profissional de empreendedores de turismo 
rural não pode se restringir apenas à formação técnica, mas estar permeada 
pela consciência da sustentabilidade. 

Por sustentável, supõe-se um desenvolvimento harmônico e 
integrado, que gere retorno econômico, respeitando o ambiente natural 
e o sócio-cultural.

Um dos fatores mais interessantes relacionados ao estudo do turismo 
rural sustentável é a identificação de um dos maiores problemas de 
quem já vem desenvolvendo a atividade há algum tempo: o SUCESSO. 
Por mais incrível que pareça, o sucesso é um dos grandes problemas 
dos empreendedores e, consequentemente, uma das limitações ao 
desenvolvimento da atividade de forma sustentável.

Considerando um caso hipotético onde determinado empreendedor 
resolva implantar o turismo rural (dentro de todas as características ideais 
anteriormente descritas) em sua propriedade rural produtiva e obtenha 
sucesso, com o tempo é bem provável que ele comece a ter lucro. 

Como provavelmente a maior renda da propriedade passe a ser obtida 
diretamente com o turismo (principalmente comparando a dificuldade e 
a demora dos rendimentos agrícolas das pequenas e médias propriedades 
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rurais perante a liquidez proporcionada pelos turistas) é aceitável que a 
reação dos proprietários seja reinvestir nesta atividade, mesmo porque, 
comparada com as demais desenvolvidas na fazenda e por ser mais 
recente, normalmente dispõe de infra-estrutura “adaptada” e em condições 
inadequadas de funcionalidade e decoração. Consequentemente todo 
capital disponível passa a ser investido em melhoria da oferta turística, 
com a construção de restaurantes, meios de hospedagem, entre outros.

Até esta etapa, o reinvestimento do capital no turismo não implica, 
necessariamente, em erro administrativo, visto que é a atividade 
hipoteticamente com maior retorno financeiro na propriedade. O momento 
em que o investimento no turismo possibilita a máxima capacidade de 
recepção e permite a valorização das características básicas do local e do 
próprio turismo rural pode ser chamado de PONTO DE EQUILÍBRIO.

Considerando o momento favorável ao desenvolvimento do turismo 
rural, a demanda tende a aumentar e, de alguma forma, o proprietário 
acaba fidelizando e expandindo a sua clientela. 

Figura 1. Fluxo de descapitalização. Fonte: Elaborado pelos autores

Com o aumento da demanda e o objetivo de melhorar cada vez mais 
seu produto turístico, algumas propriedades acabam por ultrapassar esse 
ponto de equilíbrio, aumentando demasiadamente a possibilidade de 
recepção ou descaracterizando o local para permitir o atendimento a um 
número maior de pessoas. 
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Essas modificações sem planejamento descaracterizam os elementos 
que, muitas vezes, eram os principais atrativos do local: como a 
simplicidade, a rusticidade, o atendimento familiar, a comida caseira, 
entre outros.

A possibilidade de ocorrer essa sequência no processo de implantação 
já vem diminuindo em todo o País, pois os empreendedores estão 
mais conscientes da necessidade de conservação e valorização das 
características locais, dentro de um plano de desenvolvimento sustentado. 
Essa sequência, porém, ainda pode ser identificada como uma das grandes 
causas de insucessos da atividade.

Uma das principais características procurada pelos turistas rurais 
é a autenticidade dos atrativos. Cada vez que “modernizações” são 
feitas intempestivamente e descordenadamente nos empreendimentos, 
um pouco do charme do turismo rural é perdido. Caso esse caminho, 
chamado aqui de Fluxo de Descapitalização, seja trilhado, os proprietários 
sofrerão três revezes quase que simultaneamente, comprometendo a 
sustentabilidade da atividade:

• perda de seus clientes antigos, pelas mudanças desnecessárias;

• dificuldade para captar novos turistas, pela desconfiguração e falta 
de caracterização do local, resultante do crescimento desordenado; e

• diminuição dos índices produtivos pela falta de investimento no setor. 

Verifica-se que o número de novos empreendimentos deverá 
continuar crescendo e que muitos deles, motivados principalmente pela 
receptividade da mídia, prosperem, passando posteriormente a um período 
de consolidação e amadurecimento. Depois desse período, a atividade como 
um todo, em decorrência do aumento concorrencial e do grau de exigência 
do consumidor, poderá passar por um processo de seleção. Nesse momento 
os despreparados e sem planejamento provavelmente apresentarão sérias 
dificuldades operacionais. Posteriormente a essa “bolha” de crescimento 
a atividade tenterá a prosperar, mas de maneira menos proeminente que 
na fase inicial.

A estruturação e caracterização do turismo rural desenvolvido nas 
fazendas faz-se necessário para que essa tendência não se transforme em 
uma busca imediatista e desordenada de rendimentos fáceis, o que acabaria 
por descaracterizar seus maiores atrativos, mas sim que possa consolidar-se 
como uma importante e viável opção de lazer e renda a longo prazo.

O turismo rural, quando praticado sob esta perspectiva, permite 
que a propriedade rural consiga preservar suas características, enquanto 
atende às necessidades e expectativas do turista. Contribui, assim, com 
o desenvolvimento e a expansão de uma consciência sustentável mais 
ampla, na medida em que oferece ao visitante a possibilidade de observar 
e vivenciar uma relação diferenciada com o ambiente.
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4. Perfil do empreendedor rural
A sensibilização para a consciência sustentável precisa proporcionar 

ao proprietário rural oportunidades de reflexão sobre as perspectivas a 
longo prazo de sua atividade turística. A busca imediatista e desordenada 
de rendimentos fáceis não é salutar e, provavelmente, induzirá a frustrações 
futuras. A capacitação deve orientar o proprietário de forma que ele 
perceba e aceite a importância de evitar a degradação sócio-cultural para 
que a demanda “alternativa” seja atraída pelo seu diferencial rural.

A incorporação de atividades turísticas na rotina da propriedade 
exigirá soluções de gerenciamento dos impactos turísticos que 
possivelmente serão causados. As sugestões de minimização dos impactos 
negativos devem vir dos próprios interessados na manutenção da atividade: 
cabe à educação estimulá-los a produzir alternativas.

Um dos primeiros passos nesta direção é a conscientização dos 
proprietários rurais das mudanças que o turismo pode provocar nas 
localidades, zelando para que a opção pelo negócio turístico seja resultado 
de uma reflexão de cada empreendedor sobre todos os seus efeitos. 

O empreendedor precisa ser capaz de entender o processo de 
planejamento para poder inventariar os recursos e, a partir deles e do 
interesse da demanda, prever materiais, equipamentos e infra-estrutura 
necessários para proporcionar atividades recreativas internas e externas 
adaptadas aos distintos públicos alvo do negócio. Para que o proprietário 
rural possa efetuar o planejamento das adaptações físicas necessárias 
à propriedade, é interessante proporcionar-lhe a oportunidade de se 
exercitar perguntando-se o que o turista gostaria de encontrar. Ainda, as 
características de seu negócio devem ser delineadas tendo em mente um 
turista específico, o “seu” cliente, no que diz respeito a variáveis como 
faixa etária, poder aquisitivo, tempo médio de permanência, número de 
acompanhantes, etc. Isto significa não só conhecer as variáveis que servem 
para caracterizar um público, mas desenvolver habilidades de coleta, 
associação e análise de informações para que possa estar fundamentado 
na tomada de decisões. 

Também precisa ser capaz de avaliar o espaço físico disponível e 
desenvolver bom senso suficiente para que um estilo harmônico seja 
respeitado, definindo a conceituação do seu negócio. Questões relcionadas 
à segurança, higiene, paisagismo também passam a fazer parte da 
preocupação do empreendedor.

Após as decisões relativas às adaptações necessárias, talvez haja 
dificuldade em quantificar o montante de recursos necessários para 
realizá-las. Mais do que isso, uma decisão de investimento pode ser difícil 
de ser tomada. O risco envolvido gera insegurança, especialmente em 
pessoas que não estão habituadas a ele.

Alguns instrumentos de análise de projetos e elementos de matemática 
financeira podem ser úteis para estudar possibilidades de retorno e 
gerar confiança, mas é a prática do processo decisório que proporciona 
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convicção. A tomada de decisões em grupos auxilia no exercício de 
desenvolvimento do processo, e estudos de caso são instrumentos úteis 
para a análise, ainda que de forma rudimentar, de distintos cenários de 
investimento e prazos de amortização.

A avaliação do montante a ser investido tem de levar em consideração 
o preço que o cliente estará disposto a pagar e qual a rentabilidade que este 
preço lhe proporciona, que serviços deverão ser oferecidos levando-se em 
consideração o desejado pelo cliente e sua compatibilidade com o preço, 
quantos funcionários serão necessários para prestar este serviço para cada 
quantidade possível de instrumentos materiais.  

Entretanto, o empreendedor rural só poderá prever todos estes 
aspectos se já possuir alguma intimidade com a operação de meios de 
hospedagem e/ ou de alimentação. Portanto, é evidente que treinamentos 
técnico-operacionais complementares e apoios de técnicos na área são de 
grande utilidade. O bom funcionamento de um estabelecimento turístico 
é respaldado por um conjunto de práticas comerciais, administrativas 
e operacionais oportunas, e o ajuste destas práticas às características 
estruturais e conjunturais da demanda, da oferta concorrencial e do 
mercado turístico depende não só do conhecimento dos instrumentos e 
técnicas tradicionalmente aplicados pela indústria hoteleira, mas também 
do desenvolvimento de uma aptidão analítica do proprietário rural. 

O esforço pela satisfação das necessidades do consumidor, a 
antecipação de suas necessidades e a habilidade de atender suas 
expectativas também são qualidades exigidas atualmente para o sucesso 
de qualquer negócio. Os turistas possuem demandas crescentes e a 
indústria turística está constantemente competindo para atendê-las. Para 
ter sucesso, o empreendedor rural precisa estar disposto a compreender 
como funcionam as motivações do turista urbano, quais são seus objetivos 
e preparar adequadamente seus funcionários.

Como já foi dito, um dos maiores insumos do turismo em áreas rurais 
é a própria vida rural. Assim, mesmo com a atividade turística gerando 
renda para a propriedade, é preciso administrá-la para que ela não interfira 
negativamente nas atividades agrozootécnicas básicas, ou não se torne 
tão significativa que o número de pessoas por unidade de tempo impacte 
o meio ambiente ou não permita mais um atendimento individualizado. 
O turismo não poder ser visto como a solução para todos os problemas 
do campo.

Para evitar este processo negativo, é fundamental não esquecer que 
o Turismo Rural está relacionado a atividades que geram ocupações 
complementares às atividades agrícolas e que continuam a fazer parte 
do cotidiano da propriedade rural, em menor ou maior intensidade. Elas 
devem ser entendidas como parte de um processo de agregação valor aos 
serviços e produtos agrícolas, e de valorização dos bens não-materiais 
existentes nas propriedades rurais, como o ar puro, beleza cênica, etc. 
Abrir mão dessa característica é perder a essência da atividade, fadando-a 
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ao fracasso no longo prazo, ou transformando-a em outra tipo de turismo 
que não o tipicamente rural.
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1. Introdução
Para início de conversa não temos mais um Código Florestal mas sim 

uma lei florestal (lei 12.651/12), isto porque só podem ser chamadas de 
CÓDIGO às leis que tratam inteiramente um assunto, como por exemplo o 
Código Nacional de Trânsito. Em 1934 quando foi promulgado o primeiro 
código florestal (Decreto 23.793/34) e em 1965 quando foi promulgado a 
lei 4771/65, estes eram os únicos textos legais que tratavam do assunto 
floresta, daí o nome Código Florestal. 

A partir de 1988 com a nova constituição e com a questão ambiental 
fazendo parte da agenda mundial, muitas normas foram edidatas e hoje a 
nova lei florestal é uma das leis que tratam do assunto. 

O importante é saber que ao analilisar a lei florestal tem que se ter em 
mente que a mesma faz parte de um sistema jurídico ambiental e portanto 
a análise de uma lei ou de parte dela deve ser feita pensando neste sistema. 

O Prof. Luis Carlos da Silva Moraes (2004) apresenta em seu livro 
Direito Ambiental um esquema de sistema jurídico ambiental que facilita 
a compreensão de como a lei florestal faz parte de um sistema. A Figura 
1 apresentada a seguir foi preparada e simplificada a partir daquela 
apresentada no livro citado acima. 

E é dentro deste conceito de uma lei florestal inserida em um 
sistema ambiental, que aparesentaremos os instrumentos presentes na 
Lei Florestal.

E ainda nesta introdução é importante destacar que a nova Lei florestal 
apresenta regras diferenciadas para diferentes situações existentes na 
área rural. Uma regra para os imóveis rurais que em 22 de julho de 2008 
apresentavam uso em parte ou toda area de preservação permanente (APP) 
e/ou reserva Legal. E outra regra para as demais situações. A Figura 2 
apresenta de forma esquemática as duas “regras” existentes. 

Os imóveis rurais de São jose dos Campos com poucas exceções 
deverão cumprir as regras trsnsitórias, que entre outras coisas permite o 
cômputo das áreas de preservação permanente no percentual de reserva 
legal, que em todo o estado de S. Paulo é de 20% de cada imóvel. 

É importante atentar que a lei de trata de imóvel rural e não mais de 
matrículas. Matrículas contiguas de mesmo prorprietário formam UM 
imóvel.
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Figura 1. Sistema jurídico simplificado aplicado a área rural (água e floresta). Fonte: 
Moraes (2004) e Zakia e Guedes Pinto (2013)
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Figura 2. Os dois tipos de regras presentes na nova Lei Florestal. Fonte: Zakia e 
Guedes Pinto (2013)

Para saber mais sobre a nova lei florestal recomenda-se entre outros, 
o texto preparado por Valle (2013) e o Guia preparado por Moraes (2004) 
e Zakia e Guedes Pinto (2013). 

2. Um pouco sobre o município de 
São Jose dos Campos 
O município de São Jose dos Campos tem um módulo fiscal de 12 

ha e de acordo com o ultimo levnatamento do LUPA 2008 a distribuição 
fundiária do município é a apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1. Distribuição Fundiária do município de São José dos Campos

Área (ha)

Nº 
de 

UPAS
Mínimo Média Máximo Total

UPAs com (0,1] ha 11 0,2 0,7 1,0 7,4

UPAs com (1, 2] ha 21 1,1 1,8 2,0 37,7

UPAs com (2,5] ha 161 2,2 4,0 5,0 640,9

UPAs com (5,10] ha 98 5,4 7,8 10,0 766,5

UPAs com (10,20] ha 172 10,5 15,2 20,0 2.610,7

UPAs com (20,50] ha 244 20,2 32,6 49,6 7.957,6

UPAs com (50,100] ha 116 50,4 72,5 100,0 8.409,8

UPAs com (100,200] ha 101 101,6 145,6 195,7 14.704,7

UPAs com (200,500] ha 52 206,4 301,6 484,0 15.680,9

UPAs com (500, 1.000] ha 8 508,2 760,8 985,9 6.086,2

UPAs com (1.000, 2.000] ha 1 1.210,0 1.210,0 1.210,0 1.210,0

UPAs com (2.000, 5.000] ha 1 2.798,7 2.798,7 2.798,7 2.798,7

UPAs com (5.000, 10.000] ha 1 7.744,0 7.744,0 7.744,0 7.744,0

UPAs acima de 10.000 ha - - - - -

Familiares do proprietário 
que trabalham na UPA 

738 1,0 1,5 8,0 1.073,0

Trabalhadores permanentes 464 1,0 1,9 27,0 864,0

UPA = Unidade de produção agropecuária
Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CATI/IEA, Projeto LUPA

Se levarmos em consideração que o módulo Fiscal do município é 
de 12 ha então podemos inferir que dos 987 imóveis (UPAS) 707 imóveis 
(71,6%) são considerados minifundios e pequena propriedades por terem 
área de ate 4 Modulos fiscais e ocupam uma área total de 12021 ha (17,5% 
da área total da área rural). 

Portanto 280 imóveis, que representam 28,3% do total ocupam 82,49% 
(56.634 ha) da área rural do municípios são médias e grandes propriedades. 

Ainda a partir das informações do Projeto LUPA (Tabela 2) podemos 
ver que mais da metade dos imóveis rurais tem vegetação nativa e que o 
total de vegetação nativa mais as de várzeas e brejo totalizam 11.515,80 ha 
o que representa 16,8% da área rural privada do município. 
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Tabela 2. Distribuição com uso do solo no município de São José dos Campos

Área (ha)

No de UPAS Mínimo Média Máximo Total

Área total  987 0,2 69,6 7.744,0 68.655,1

Área com 
cultura perene 

 159 0,1 0,6 7,2 92,7

Área com 
cultura 
temporária 

 363 0,1 3,1 191,5 1.126,1

Área com 
pastagens 

 930 0,1 42,5 1.000,0 39.546,1

Área com 
reflorestamento 

 151 0,1 92,0 7.739,0 13.886,2

Área com 
vegetação 
natural 

 556  0,1  20,3  1.701,2  11.296,8 

Área com 
vegetação de 
brejo e várzea 

 6  2,0  36,5  199,0  219,0 

Área em 
descanso 

 58  0,1  19,6  100,0  1.136,5 

Área 
complementar 

 960  0,1  1,4  144,4  1.351,7 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CATI/IEA, Projeto LUPA

Portanto o município de São Jose dos Campos terá que recompor 
parte das áreas de preservação permanentes e reserva legal.

Pelas regras transitórias os imóveis com até 4 módulos fiscais, ou seja, 
em São Jose dos Campos os imóveis com até 48 ha não precisam recompor 
a Reserva Legal, mas precisam recompor a faixa mínima obrigatória para 
as APPs de nascentes; curso d´água e lagos e lagoas naturais. Esta faixa 
mínima obrigatória varia de acordo com o tamanho do imóvel rural, 
conforme pode ser visto na Tabelas 3, 4 e 5.
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Tabela 3. Faixas de recomposição mínima obrigatória em cursos d´água em função 
do tamanho do imóvel no município de São Jose dos Campos (MF = 12 ha)

Largura do 
curso d´água 

Pequena

Tamanho do imóvel 

> 120 ha
> 48 ha

Até 120 ha
Até

12 ha
> 12 ha 

Até 24 ha
> 24 ha 

até 48 ha

Até 10 m 30m 20 m 5m 8m 15m

De 10,1 m a 
60 m

30 m 30 m

De 60,1 m a 
200 m 

Largura 
do rio /2 

Largura do 
rio /2 

Maior que 
200 m 

100 m 100 m

Tabela 4. Faixas de recomposição mínima obrigatória em nascentes em função do 
tamanho do imóvel no município de São Jose dos Campos (MF = 12 ha)

 Pequenas

 Tamanho do 
imóvel 

> 120 ha
> 48 ha

Até 120 ha
Até

12 ha
> 12 ha 

Até 24 ha
> 24 há até 

48 ha

Ao redor das 
Nascentes 

15 m

Tabela 5. Faixas de recomposição mínima obrigatória em lagos e lagoas NATURAIS 
em função do tamanho do imóvel no município de São Jose dos Campos (MF = 12 ha).

 Pequenas

 Tamanho do 
imóvel 

> 120 ha
> 48 ha

Até 120 ha
Até

12 ha
> 12 ha 

Até 24 ha
> 24 há 

até 48 ha

Ao redor de lagos 
e Lagoas naturais 

30m 30 m 5 m 8 m 15 m 
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3. Os instrumentos da nova lei florestal 
A nova lei florestal apresenta vários instrumentos para sua 

implemetação, no entanto alguns destes instrumentos ainda precisam 
ser instituídos. A seguir apresenta-se a lista dos instrumentos identicados 
na lei florestal, divididos em 2 grupos, a saber: Grupo 1 – instrumentos já 
instituídos, ou seja já estão claramente definidos e Grupo 2 – instrumentos 
previstos mas ainda precisam ser instituídos. 

Grupo 1

Cadastro Ambiental Rural – registro eletrônico de abrangência 
nacional junto ao órgão ambiental competente, no âmbito do Sistema 
Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA, obrigatório 
para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações 
ambientais das propriedades e das posses rurais, compondo base de dados 
para o controle, o monitoramento, o planejamento ambiental e econômico 
e o combate ao desmatamento.

Programa de Regularização Ambiental – PRAs, é o conjunto de ações 
ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e posseiros rurais 
com o objetivo de adequar e promover a regularização do imóvel.

a)  Compensação da reserva legal – Forma de instituir a reserva legal 
de um imóvel em outro que tenha excedente em realção ao mínmo 
exigido pela Lei;

b)  Servidão Ambiental – uma das formas de se comprovar a existência 
de excedente de vegetação nativa em um imóvel; 

c)  Arrendamento de excedente de reserva legal ou servidão ambiental ou 
RPPN – uma das formas de se instituir reserva legal em outro imóvel;

d)  Projeto de projeto de recomposição de área degradada e alterada – 
instrumento de planejamento das ações de recomposição, segundo 
metodologias, cronograma e insumos.

Grupo 2 

a)  Cota de reserva ambiental – CRA – título nominativo representativo de 
área com vegetação nativa existente ou em processo de recuperação.

b)  Apoio tecnico financeiro para imóveis na zona de amortecimento de 
unidades de conservação de proteção intergal.

c)  Programa de apoio e incentivo à preservação e recuperação do meio 
ambiente

c.1.  Pagamento ou incentivo a serviços ambientais, com especial 
atenção à agricultura familiar;
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c.2.  Compensação pelas medidas de conservação ambiental 
necessárias para o cumprimento dos objetivos da nova lei florestal 

c.3.  Incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações 
de recuperação, conservação e uso sustentável das florestas e 
demais formas de vegetação nativa

c.4.  Diferenciação tributária para empresas que industrializem ou 
comercializem produtos originários de propriedades ou posses 
rurais que cumpram os padrões e limites estabelecidos nos arts. 
4o, 6o, 11 e 12 da Lei, ou que estejam em processo de cumpri-los 
(ou seja, não lançam mão do uso consolidado nem em APP e nem 
na Reserva Legal);

c.5.  As atividades de manutenção das Áreas de Preservação 
Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito são elegíveis para 
quaisquer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, 
configurando adicionalidade para fins de mercados nacionais e 
internacionais de reduções de emissões certificadas de gases de 
efeito estufa.

4. Considerações finais
A nova lei florestal traz algumas inovações em termos de instrumentos 

para a sua implementação, no entanto pode-se perceber que os 
instrumentos que dependem mais dos produtores estão mais avançados 
do que aqueles que dpendem do poder público. 

É urgente que o município implemente esta lei dentro de um Programa 
de Desenvolvimento Rural Sustentável, pois assim poderão ser instituídos e 
postos em práticas os mecanismos previstos da Lei e que podem viabilizar 
a proteção florestal para a propriedade rural, na propriedade rural e para 
a conservação da paisagem.

O floresta precisa ser desejada e compreendida pelos proprietários 
rurais e portanto há um importante e intenso trabalho a ser feito pelo 
poder público que pelo porte e estrutura de São Jose dos Campois deve 
ser implementado no âmbito do poder público municipal. 
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Introdução1

O Brasil é um país que possui larga tradição de planejamento gover-
namental. No caso do planejamento das áreas rurais, no entanto, não seria 
exagero dizer que há um vazio institucional derivado dos limites das formas 
tradicionais de se pensar o uso e a ação organizada nestes espaços. Isto 
é, há várias experiências de planejamento do rural pelo viés da produção 
agropecuária. Mas isto é uma ação setorial. Se durante muito tempo o rural 
podia ser resumido ao agrícola, hoje é preciso reconhecer que há muito 
mais usos e funções dos espaços rurais do que meramente a produção pri-
mária. Da mesma forma, há várias experiências de planejamento do rural 
pelo viés conservacionista. Mas também aqui toma-se apenas uma de suas 
dimensões, a ambiental. Embora de importância crescente, mesmo por aí 
não é possível apreender o conjunto de funções e dimensões que marcam 
o rural contemporâneo. Em síntese, o grande desafio para a sociedade e 
para planejadores e gestores públicos consiste em pôr em prática formas 
de compreensão e de regulação territorial do rural brasileiro como espaço 
de produção, de vida e de conservação. Somente por aí se pode promover 
um caminho de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais.

Coerente com a afirmação acima, o intuito das próximas páginas é 
duplo: pretende-se apresentar uma visão sobre as formas de definição e 
sobre as tendências do desenvolvimento rural brasileiro, de forma a des-
tacar quais são os processos sociais em curso e que precisam ser objeto de 
reflexão e de intervenção pela prática do planejamento; e, a partir disso, 
destacar algumas implicações desta visão para experiências de planeja-
mento por parte dos municípios brasileiros.

Para tanto o texto está organizado em quatro seções. Na primeira 
delas são apresentadas, de maneira tópica, as visões predominantes sobre 
como delimitar e compreender os espaços rurais, seus limites, e qual é a 
visão emergente que será aqui tomada como base para um planejamento 
inovador. Na segunda seção são destacadas algumas tendências do rural 
brasileiro com as quais o planejamento precisa interagir. E na terceira 
seção a ênfase se desloca das tendências em curso para os processos de 
planejamento em si, com uma indicação de desafios e questões que podem 
ajudar a tornar o ato de planejar consistente e aderente à estrutura e aos 
sentidos do rural no mundo atual. 

1. O rural e o urbano
As idéias de rural ou de urbano são similares a tantas outras que só 

existem em relação direta com seu par oposto, tal como acontece com o 

1 Este texto é uma versão escrita de palestra proferida pelo autor no Ipplan – Instituto de Pesquisa, 
Administração e Planejamento de São José dos Campos no início de 2014 e retoma trechos de outros 
trabalhos publicados anteriormente. 
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masculino e o feminino, com o sagrado e o profano, com a pobreza e a 
riqueza. Para pensar os termos da relação entre os dois pólos, a primeira 
dificuldade que se impõe é justamente sua própria delimitação. 

Na economia rural, a tradição sempre foi pensar seu objeto como algo 
relacionado à produção primária, incluindo assim, além da agricultura, a 
exploração florestal e outras atividades extrativas, mas tendo sempre por 
universo as famílias ou empresas ligadas a este setor. É evidente que isto 
teve, durante determinado período, uma base histórica, uma correspon-
dência no real que lhe sustentava, mesmo que como visão distorcida ou 
parcial: o peso determinante da agropecuária e do extrativismo na vida 
rural. Na sociologia, a própria criação do ramo dedicado ao rural veio 
apoiada na oposição comunidade-sociedade, restringindo seu objeto ao 
estudo das várias dimensões da vida social dos pequenos lugarejos, também 
com forte presença da agricultura na determinação dos rumos dos indi-
víduos ou das economias locais, e sempre pensando esta esfera com uma 
relativa autonomia e em aberto contraste com a sociedade envolvente. A 
clássica definição de Sorokin elenca os seguintes traços marcantes: as dife-
renças ocupacionais entre os dois espaços, com maior peso das atividades 
primárias no caso dos espaços rurais; as diferenças ambientais, com maior 
dependência da natureza no rural; o tamanho da população; a densidade 
demográfica; o grau de diferenciação social e de complexidade; as carac-
terísticas de mobilidade social; e as diferenças de sentido da migração. São 
traços que claramente falam mais da condição rural nos anos 30 do século 
XX, quando tal definição foi formulada, do que exatamente de caracteres 
fundamentais da ruralidade contemporânea. 

De acordo com a teoria social (ABRAMOVAY, 2003), três são as 
dimensões definidoras fundamentais da ruralidade contemporânea: 
a proximidade com a natureza, a ligação com as cidades, e as relações 
interpessoais derivadas da baixa densidade populacional e do tamanho 
reduzido de suas populações. O que muda na nova etapa é o conteúdo 
social e a qualidade da articulação entre estas instâncias. Esta mudança 
está melhor apresentada em Favareto (2007), mas pode ser resumida da 
forma a seguir. 

No que diz respeito à proximidade com a natureza, os recursos 
naturais, antes voltados para a produção de bens primários, são agora 
crescentemente objeto de novas formas de uso social, com destaque para a 
conservação da biodiversidade, o aproveitamento do potencial paisagístico 
disto derivado, e a busca de fontes renováveis de energia. Quanto à relação 
com as cidades, os espaços rurais têm deixado de ser meros exportadores 
de bens primários para dar lugar a uma maior diversificação e integração 
intersetorial de suas economias, com isso arrefecendo, e em alguns casos 
mesmo invertendo, o sentido demográfico e de transferência de rendas que 
vigorava no momento anterior. As relações interpessoais, por fim, deixam 
de apoiar-se numa relativa homogeneidade e isolamento. Elas passam a 
se estruturar a partir de uma crescente individuação e heterogeneização. 
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Um movimento compatível com a maior mobilidade física, com o novo 
perfil populacional, e com a crescente integração entre mercados que 
antes eram mais claramente autônomos no rural e no urbano - mercados 
de bens e serviços, mas também o mercado de trabalho e o mercado de bens 
simbólicos. Essa mudança qualitativa pode ser compreendida mediante 
rápida exposição, tendo por base exemplos da experiência internacional. 

Um dos principais livros sobre o desenvolvimento rural no mundo 
contemporâneo é consagrado à análise da realidade dos EUA – Rural 
Development in the United States, de Galston & Baehler (1995). Nele, os 
autores destacam como, ao longo da história americana, foram mudando 
as vantagens comparativas das áreas rurais. Numa primeira longa etapa 
da formação do território americano, a grande vantagem comparativa 
estava situada na disponibilidade de produtos primários: madeira, carvão, 
minerais, produtos agrícolas. A busca por estes recursos orientou a ocu-
pação do espaço e foi, por bom tempo, a principal fonte de trabalho e 
riqueza. 

Obviamente, com o passar do tempo a importância desta produção 
foi decrescendo, tanto em termos de pessoal ocupado como de riqueza 
gerada. As inovações tecnológicas e a consolidação de cidades deram lugar 
a uma diversificação da base produtiva, com o desenvolvimento crescente 
de atividades de transformação e serviços. Nesta etapa, os espaços rurais 
passam a ter, como fatores de atração de indústrias e investimentos, seus 
terrenos e mão-de-obra mais baratos, e aspectos como menor fiscalização e 
sindicalização. A principal vantagem passa a ser a localização, já que o apro-
veitamento desses fatores menos onerosos nas áreas rurais só eram viáveis 
em razão de certa distância dos centros mais dinâmicos, compensando 
custos de transporte. Mas, da mesma maneira que o avanço tecnológico 
permite uma diminuição de custos de produção e a introdução de técnicas 
poupadoras de mão-de-obra na agricultura, na atividade manufatureira 
acontece o mesmo. Com isso, o dinamismo passa a se concentrar no setor 
terciário. Nas duas últimas décadas do século passado, foram os condados 
que mais oferecem serviços ligados ao aproveitamento de amenidades 
rurais – paisagens naturais ou cultivadas, ar puro, água limpa, atrativos cul-
turais - aqueles que apresentaram maior crescimento. Constituem exceção 
lugares que contaram com tipos muito especiais de investimentos como 
cassinos, prisões ou centrais de distribuição dos correios. Mas trata-se de 
um tipo de investimentos que, por motivos óbvios, não podem ser a base 
de uma estratégia a ser preconizada para as áreas rurais. 

No caso da Itália, apresentado em Veiga (2006), é evidente o contraste 
entre áreas rurais que dependem essencialmente das rendas obtidas através 
da exportação de bens primários, eventualmente industrializados, e outras 
onde a economia está assentada nos deslocamentos de rendas geradas e 
obtidas nas cidades. Uma divisão que encontra certa correspondência em 
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características naturais, como o relevo. Planícies e planaltos, no primeiro 
caso, proximidade de colinas e montanhas, no segundo. Esta divisão parece 
ter sido influenciada diretamente pela evolução de todo um leque de fenô-
menos relacionados ao turismo, por sua vez estreitamente determinado 
pelo aumento do tempo livre e da renda, e, por consequência, também do 
aumento das atividades de lazer de crescentes estratos e camadas sociais. 
Além da conservação do patrimônio natural, que está na raiz deste tipo de 
fenômeno, e da exploração econômica das decorrentes amenidades, cuja 
maior expressão é a atividade turística, o mesmo estudo mostra também 
que há um terceiro vetor de valorização da ruralidade: a exploração de 
novas fontes de energia. 

Claro que a agricultura de commodities continua tendo um peso 
enorme na conformação dos espaços rurais e, igualmente, que atividades 
terciárias sempre existiram neste meio. O que destacam Galston & Baehler 
(1995) e Veiga (2006) é a ênfase crescente neste segundo conjunto, tanto em 
termos de pessoas ocupadas, como de riqueza gerada, mas, principalmente, 
pelo que ele traz de novo para as instituições voltadas ao desenvolvimento 
rural: a importância crescente da natureza e dos valores não diretamente 
monetizáveis. 

Neste quadro de mudança de vantagens comparativas, uma consta-
tação incontornável é que nem todas as localidades rurais têm as mesmas 
condições de experimentar um processo de desenvolvimento baseado na 
exploração de suas amenidades. A baixa densidade populacional, carac-
terística básica destes espaços, é um complicador para a diversificação 
econômica. O perfil demográfico e as características do tecido social, 
marcadamente das áreas rurais estagnadas ou daquelas que perdem popu-
lação é outro: há uma fragilidade dos laços sociais externos, carência de 
oportunidades locais, baixa expectativa quanto às possibilidades de mobi-
lidade social e de ampliação das interações. Distância de centros urbanos 
também pode se converter em desvantagem pelo aumento nos custos de 
informação e transporte. 

Por isso, junto à ênfase nos atributos específicos destes territórios, a 
literatura disponível chama igualmente atenção para a forma de inserção 
destas localidades no espaço extra-local (JACOBS, 1984; VELTZ, 2003), 
ou, como preferem alguns autores, para a relação das regiões rurais com 
as cidades ou com outras partes do mundo. Nesta visão, é a economia da 
cidade que molda a economia das regiões rurais. E isto acontece pela expor-
tação de produtos primários, pela atração de atividades de transformação, 
ou pela captação da renda de setores urbanos, como aposentados ou pro-
fissionais liberais, estes em busca de segunda residência, ou via atividades 
turísticas. O fato é que, quanto mais estreitas forem estas relações, mais 
chance de prosperidade elas têm. 

Sobre as áreas que estão fora desta proximidade, não há fatalismo. É 
possível criar uma articulação entre regiões rurais e uma rede de cidades, 
ou a constituição de uma rede de cidades numa região rural. Isto pode ser 
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feito através de investimentos em comunicação e transporte, diminuindo 
distâncias, através de uma espécie de divisão territorial do trabalho entre 
pequenas localidades, tentando suprir necessidades que teriam que ser 
satisfeitas em centros urbanos. Ou, ainda, através da geração dos próprios 
pólos de crescimento, com a formação de cidades que venham a suprir 
estas necessidades. Em qualquer uma destas possibilidades a palavra-
-chave é diversificação. É isto que garante o suprimento da população 
local, que cria as condições para a introdução de inovações e a adaptação 
destes territórios às pressões e contingências advindas das mudanças 
econômicas mais gerais.

Já aquelas regiões que contam com algum grau de urbanização e sua 
população apresenta uma condição de renda mais favorável, ali há maior 
potencialidade de se estabelecer relações virtuosas e complementares 
entre suas áreas urbanas e rurais, sobretudo nos casos em que há atrativos 
naturais capazes de sustentar novas atividades econômicas como o turismo, 
a atração de residências (segundas residências ou mesmo as residências 
permanentes). 

De tudo isso, o fundamental é destacar que estas formas contempo-
râneas de inserção dos espaços rurais na vida social e econômica tornam 
obsoletas ou, ao menos, limitadas duas maneiras marcantes por meio das 
quais se concebe o planejamento rural. A primeira delas é aquela que toma 
o planejamento rural como sinônimo do planejamento das atividades agrí-
colas. E a segunda é aquela que toma o planejamento do rural como mera 
extensão do planejamento urbano. Diferente disso, é necessário pensar o 
rural a partir desta sua especificidade, a partir das tendências que lhe dão 
forma e sentido nos dias atuais. A próxima seção destaca alguma destas 
tendências. 

2. O rural brasileiro contemporâneo
As mudanças experimentadas pelo Brasil rural desde a segunda 

metade dos anos oitenta atingem as dimensões demográfica, econômica 
e social. De maneira sistemática, mas sem a pretensão de oferecer um 
panorama exaustivo, pode-se destacar seis tendências marcantes, cujo 
conteúdo e sentido comportam uma mudança qualitativa em relação ao 
momento anterior. 

Primeira tendência: muda o perfil demográfico do rural brasileiro 

Como se sabe, uma das marcas do rural brasileiro na segunda metade 
do Século XX foi o intenso processo de êxodo rural. De acordo com estatís-
ticas oficiais, no final dos anos noventa quatro em cada dez brasileiros eram 
considerados urbanos (IBGE, 2000). Mas, uma peculiaridade da definição 
brasileira sobre o que é rural e o que é urbano atrapalha o entendimento 
mais preciso destas dinâmicas demográficas. O que ocorre é que, no Brasil, 
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a definição dos limites entre áreas rurais e urbanas é uma atribuição dos 
municípios. Assim, o Poder Legislativo de cada um dos 5560 municípios 
pode definir a extensão de suas áreas urbanas e rurais com relativa auto-
nomia. Como resultado, municípios com baixa densidade populacional, 
tamanho reduzido, frágil infraestrutura, muitas vezes apresentam esta-
tísticas que apontam um grau de urbanização superior a muitas grandes 
cidades ou metrópoles. Além disso, esta maneira de definir o rural e o 
urbano encobre situações como aquelas de agricultores que vivem nos 
pequenos núcleos de cidades e vilarejos, que muitas vezes têm sua vida 
ligada às atividades agrícolas, e que acabam, ainda assim, sendo enqua-
drados como urbanos. 

Visando contornar esse tipo de problema, estudos coordenados por 
Veiga (2001) procuraram redefinir os contornos do rural brasileiro apli-
cando à realidade do país critérios mais aceitos pela comunidade inter-
nacional. A partir de uma combinação de variáveis envolvendo densidade 
populacional, tamanho dos municípios e sua localização, chegou-se a 
conclusão de que aproximadamente 1/3 da população brasileira poderia 
ser considerada rural, contra 18% das estatísticas oficiais. Mais importante 
do que esta constatação sobre a magnitude do Brasil rural foi a descoberta 
de que muitas regiões e municípios de características marcadamente 
rurais não vinham mais perdendo população, como apontava a tendência 
das décadas anteriores. Ao contrário, o estudo de Veiga mostrou como um 
número expressivo de localidades rurais vinham mesmo atraindo popu-
lação. Os estudos de caso realizados no âmbito desta pesquisa mostraram 
que, por trás desta atratividade, não havia uma razão unívoca. As popu-
lações eram atraídas por estas áreas por diferentes motivos, que iam desde 
a crise do emprego e o processo de desindustrialização da algumas metró-
poles para onde antes se dirigiam outrora os migrantes, até o processo de 
desconcentração da atividade econômica que vem lentamente ocorrendo 
no país, passando pela maior injeção de recursos nas áreas interioranas por 
conta da ampliação das políticas sociais, ou pela maior disponibilidade de 
amenidades naturais em algumas regiões rurais, particularmente aquelas 
situadas no entorno de regiões metropolitanas. Estudo de Favareto et al. 
(2014) confirma estas tendências e, valendo-se também de uma adaptação 
dos mesmos critérios usados por Veiga dez anos antes calcula que, com 
base no Censo de 2010, aproximadamente 30% dos brasileiros vivem em 
regiões de características rurais (pequenos municípios, fora das áreas 
metropolitanas ou margadas por grandes aglomerações, baixa densidade 
demográfica). 

Outros programas e pesquisas também se dedicaram a estudar 
aspectos demográficos das áreas rurais, concentrando-se especificamente 
na composição das famílias de agricultores ou nas dinâmicas de algumas 
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regiões brasileiras. Sobre a mudança no perfil demográfico, vale citar o 
interessante estudo de Abramovay (1998), onde se mostra uma tendência 
de envelhecimento da população rural, em algo muito próximo àquilo que é 
tão bem retratado por Bourdieu (2002) para a realidade européia, francesa 
em particular . Especificamente sobre a juventude, o livro organizado por 
Castro e Carneiro (2007) mostram como as demandas dos jovens rurais se 
aproximam das mesmas demandas dos jovens urbanos: reconhecimento, 
ampliação das oportunidades, incertezas de futuro, em algo próximo àquilo 
que Bourdieu chamou de unificação dos mercados de bens simbólicos 
antes tipicamente rurais ou urbanos. 

Segunda tendência: a agricultura ganha importância no competitivo 
cenário internacional, mas perde importância na ocupação de 
trabalho e na formação das rendas

Junto às mudanças demográficas, mudam também as bases econô-
micas dos espaços rurais brasileiros. Não há dúvida de que a agricultura 
tem uma grande importância na economia nacional e que sua dinâmica 
recente vem apresentando forte vigor, impulsionada pelo aumento dos 
preços pagos no mercado internacional e por ganhos de competitividade. 
O país destaca-se como grande exportador, com uma pauta diversificada 
e que tem entre os principais produtos o café, o suco de laranja, a soja, 
açúcar, fumo, cigarros, papel e celulose, carnes bovina, suína e de aves.

Quando se trata, no entanto, de analisar a repercussão desta dinâmica 
na formação das rendas e na ocupação de trabalho, observa-se uma ten-
dência inversa. Três fatores explicam esse aparente paradoxo. O primeiro 
fator, responsável pela contínua expansão da produção agropecuária, é a 
disponibilidade de fatores de produção a custos relativamente baixos nas 
regiões de fronteira agrícola na porção setentrional do país. Essa incor-
poração constante de terra e trabalho se faz muitas vezes sob condições 
sociais e ambientais reprováveis. O segundo fator, responsável pela não 
tradução desta expansão em mais renda e trabalho é o caráter fortemente 
poupador de mão-de-obra da moderna agricultura brasileira. Dados da 
Fundação Seade mostravam que, em média, é preciso aproximadamente 
100 hectares de cana-de-açúcar para gerar um emprego. Na cultura da 
soja este número é de um emprego para cada 200 hectares. E na pecuária 
extensiva tinha-se um emprego para cada 350 hectares. O terceiro fator 
é a mudança no perfil demográfico associado à frágil desconcentração 
da atividade econômica e à expansão das políticas sociais: com o fim do 
êxodo generalizado, uma população com maior escolaridade habita as áreas 
rurais e, devido à desconcentração da atividade econômica e à expansão 
dos programas sociais, encontra mais oportunidades de trabalho em ati-
vidades não-agrícolas. 
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Terceira tendência: o enraizamento socioambiental da nova 
ruralidade e as metamorfoses da questão agrária 

As duas tendências anteriores poderiam ser interpretadas como um 
esvaziamento da questão agrária brasileira. Porém, o que ocorre é, na 
verdade, uma metamorfose desta questão. Por um lado, a agricultura não 
é mais a propulsora da formação das rendas e da ocupação de trabalho, 
mas, também, no Brasil, não há escassez na produção de alimentos. Isso 
significaria um esvaziamento do sentido clássico da questão agrária. Por 
outro lado, é patente que as formas pelas quais se deu a posse e uso da terra 
no Brasil constituíram-se como um obstáculo à adoção de um estilo de 
desenvolvimento socialmente includente e ambientalmente sustentável, 
para usar os termos de Ignacy Sachs (2001). Exemplos marcantes disto 
são os impactos ambientais das monoculturas no Centro-Oeste do Brasil, 
a pressão ambiental nas bordas da Amazônia, ou o papel da concentração 
fundiária na manutenção das formas tradicionais de dominação e de baixa 
dinâmica produtiva no Semiárido brasileiro. Resumidamente, pode-se 
dizer que a questão agrária torna-se indissociável da questão regional e 
da questão ambiental. 

Quarta tendência: a convivência de duas formas sociais de produção 
na agricultura brasileira

Em consonância com a atualidade da questão agrária brasileira, agora 
metamorfoseada, observa-se a convivência – conflituosa, é verdade – de 
duas formas sociais de produção: a agricultura patronal e a agricultura 
familiar. Os dados do último Censo Agropecuário indicavam a existência 
no país de em torno de quatro milhões de estabelecimentos familiares. O 
tamanho médio das propriedades recuou de 78 para 63 hectares. E que 
houve um aumento no número de proprietários na ordem de 350.000. 
Ao mesmo tempo, existem hoje no país em torno de 1 milhão de famílias 
assentadas no programa de assentamentos de reforma agrária, dos quais 
aproximadamente 500 mil ocorreram durante a década passada. 

Estes dados mostram que não tem havido uma mudança substantiva na 
estrutura agrária brasileira, em que pese, de um lado, as fortes exigências 
de competitividade que têm sido dadas pelos mercados agrícolas – e que 
têm com consequência uma pressão seletiva -, e de outro, os investimentos 
em assentamentos rurais – que, inversamente, procuram alterar a concen-
tração fundiária. 

Como bem o demonstra Valente (2009), seria um brutal equívoco 
relacionar as pequenas unidades produtivas ou a agricultura familiar a uma 
imagem de tradição e atraso e as grandes unidades produtivas à agricultura 
comercial e competitiva. No interior das duas formas de produção há seg-
mentos à margem de patamares mínimos de competitividade comercial, 
e em ambas há segmentos altamente inseridos em mercados dinâmicos.
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Quinta tendência: o território ganha espaço como unidade de 
planejamento, mas as instituições e as forças sociais 
continuam sendo setoriais e o viés dos investimentos 
continua sendo compensatório

Enquanto nos anos noventa uma das grandes novidades no âmbito 
das instituições e políticas para o desenvolvimento rural foi a emergência 
da agricultura familiar como objeto de investimentos públicos e o Pronaf 
(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) como 
um dos principais instrumentos para isso, nos anos 2000 uma marca foi 
a emergência da abordagem territorial nas políticas e programas para as 
áreas rurais. 

O início da adoção de políticas territoriais havia sido dado no âmbito 
do próprio Pronaf. Primeiro com o reconhecimento de que políticas seto-
riais não são o bastante para promover o desenvolvimento dessas regiões. 
Daí a introdução, no âmbito daquele programa, de uma vertente voltada 
à dotação de infraestruturas físicas. Mais tarde, buscou-se ampliar esses 
investimentos para uma escala intermunicipal, sinalizando a necessidade 
de focalizar uma escala geográfica mais ampla do que as comunidades e 
municípios. Logo depois, avançou-se um pouco mais com a criação de uma 
secretaria com esse fim, mas que ficou confinada a um ministério setorial e 
periférico, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E nos anos recentes, 
mais um tímido passo foi dado com a perspectiva de integração de ações 
interministeriais no Programa Territórios da Cidadania. 

Porém, os territórios continuam sendo vistos como um repositório de 
investimentos. Não mais que isso. Sob esse prisma, vê-se que o programa 
Territórios da Cidadania foi mais uma inovação parcial. Para uma incorpo-
ração a contento da chamada abordagem territorial, tal como ensina a expe-
riência internacional, seria preciso no mínimo superar a dicotomia entre 
redução da pobreza e dinamização econômica. Obras de infra-estrutura 
e políticas sociais ou focalizadas são condições básicas, mas estão longe 
de ser o bastante para isso. Como explicar, por exemplo, a ausência, no 
âmbito do programa, dos ministérios do Turismo, da Indústria e Comércio 
ou da Ciência e Tecnologia? Seria possível promover o desenvolvimento 
regional sem ações que estão na alçada destes ministérios? 

Além disso, os estudos e levantamentos realizados sobre os fóruns e 
espaços participativos criados para gerir os investimentos territoriais do 
Governo Federal revelam que a composição é francamente majoritária 
de representantes do setor agropecuário. Algo que se começou tentar 
corrigir no Programa Territórios da Cidadania, mas de maneira ainda 
muito embrionária. 

Estas duas características, o viés setorial e o viés de políticas sociais 
mostram que ainda há um amplo terreno a ser percorrido no aprimora-
mento das instituições voltadas à promoção do desenvolvimento rural. 
E que uma dificuldade é, justamente, encontrar portadores sociais que 
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possam expressar a nova condição, necessariamente multifacetada em 
diferentes segmentos econômicos, da nova ruralidade brasileira. 

Sexta tendência: o surgimento de uma economia da nova ruralidade

Na década passada as regiões de características rurais apresentaram 
uma melhoria significativa em vários tipos de indicadores, destacadamente 
nos indicadores de renda, pobreza e desigualdade. De acordo com Favareto 
& Abramovay (2009), a causa dos bons indicadores estaria numa conju-
gação entre a força da economia residencial (com transferência de recursos 
privados e públicos) com o fornecimento de serviços públicos básicos e 
políticas que estimulam a inserção mercantil de atividades econômicas 
de pequena escala (os programas de compras públicas, mas também a 
expansão de serviços voltados ao consumo popular). Os autores sublinham 
que o fundamento desta hipótese não está numa suposta transferência do 
eixo dinâmico do crescimento econômico para as regiões rurais: é óbvio 
que as grandes metrópoles estão na dianteira da inovação tecnológica, do 
dinamismo econômico e aí se concentram os esforços para reunir atributos 
competitivos capazes de atrair capitais internacionais. Mas as regiões rurais 
têm a grande virtude e o imenso potencial de atrair os ganhos decorrentes 
da aposentadoria, de parte das rendas públicas, da volta de processos 
migratórios e, com base nesta força da economia residencial, de promover 
dinâmicas que valorizem atributos locais não expostos – contrariamente 
ao que ocorre nas metrópoles – à concorrência globalizada.

3. Das tendências ao planejamento nos municípios
As tendências esboçadas na seção anterior não se manifestam de 

maneira unívoca no conjunto heterogêneo de regiões do país. Diferente 
disto, elas expressam duas ordens de mudanças - mudanças econômicas e 
mudanças demográficas – que são estruturais, abrangentes. Estas grandes 
tendências, no entanto, são absorvidas em cada território por um conjunto 
de fatores locais específicos. Elas podem ser reforçadas, rechaçadas, ou 
recompostas pelas instituições locais, pela morfologia das relações entre o 
rural e o urbano no plano local, ou pela mobilização das forças sociais locais. 

Por esta razão é fundamental que os agentes locais – poder público, 
organizações sociais, planejadores e gestores – tenham um papel ativo 
na identificação destas tendências e dos desafios que elas colocam para o 
planejamento. E para tanto, ao menos cinco aspectos merecem ser obser-
vados em qualquer exercício de planejamento do desenvolvimento rural 
em escala local. São eles: 

• Entender que o rural é uma categoria espacial e não setorial – 
Ao longo das páginas anteriores se tentou destacar que as atividades 
primárias são apenas um dos elementos definidores do rural con-
temporâneo. E que em muitos casos elas vêm, inclusive, perdendo 
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importância. Os planejadores precisam, necessariamente, tomar em 
conta os múltiplos usos e funções do rural, de forma que sua relação 
com as cidades não seja de extração de recursos, mas sim uma relação 
fecunda, com virtuosas interpenetrações. O rural é um espaço de 
vida, de moradia, e de produção; e como espaço de produção, muitas 
vezes a produção não-agrícola é mais importante para a conservação 
ambiental e para a formação de rendas e de ocupações da população 
local, comparativamente, por exemplo, à monocultura. Em resumo, é 
preciso pensar inicialmente qual deve ser a contribuição dos espaços 
rurais para os municípios a que eles pertencem. E a partir daí estabe-
lecer diretrizes de regulação, de incentivos e de intervenção pública. 

• Integrar políticas e marcos de planejamento – Se as funções 
do rural podem ser várias, vários também devem ser as políticas e 
os marcos do planejamento destes espaços. Isto é, as políticas de 
agricultura são importantes. Mas também devem ser igualmente 
consideradas as políticas de infraestrutura, a política ambiental, as 
políticas sociais, as políticas de desenvolvimento econômico do muni-
cípio. A depender do tamanho dos municípios, os planos diretores ou 
ações de zoneamento devem abranger o rural, tomando-o não como 
extensão ou periferia do urbano, mas com uma parte do município 
com características singulares e que precisa ser valorizado a partir 
de seus trunfos à vida local. 

• Mobilizar a diversidade de forças sociais e não somente aquelas 
tradicionalmente identificadas com o urbano ou com a agri-
cultura – Muitas vezes o planejamento das áreas rurais é feito por 
planejadores e gestores que conhecem pouco estas áreas. Ou então, 
chama-se aos agricultores como se estes fossem os únicos interessados 
nos usos das áreas rurais. É preciso mobilizar uma diversidade de 
forças sociais e de segmentos da população mais ampla do que estes 
dois segmentos. Quais as aspirações da juventude em relação aos 
espaços rurais? Como se pode equacionar as demandas do mercado 
imobiliário com as demandas das populações já estabelecidas nestas 
áreas? Quem são os agentes de novas atividades econômicas (turismo, 
produção orgânica etc) que podem ser fomentadas para melhor uti-
lizar os recursos naturais? Este conjunto de agentes e seus interesses 
(às vezes contraditórios) precisam ser consultados e envolvidos nas 
definições sobre o que se quer das áreas rurais e sobre como construir 
estas formas de uso social destes espaços. 

• Das tendências em curso à formação de tendências desejadas – 
Todo ato de planejar envolve o estabelecimento de uma ponte, entre 
um bom diagnóstico da situação atual e das tendências em curso, 
de um lado, e um futuro projetado, de outro. O planejamento não é, 
portanto, um mero ato de definir prioridades. Ele precisa partir de 
um bom reconhecimento do terreno no qual se quer intervir. E ele é 
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a operacionalização de uma visão de futuro. É um ato de organizar a 
realidade, da forma como ela se apresenta hoje, a uma forma desejada 
no intervalo de alguns anos. Não se deve, pois, tomar o planejamento 
como ato administrativo. Ele envolve uma construção de consensos a 
respeito dos problemas a enfrentar, das prioridades a serem seguidas, 
e da visão do que é desejado. O ato administrativo de alocar recurso, 
identificar políticas, é uma consequência deste ato social de planejar. 

Como se pode ver, não há uma fórmula que indique a melhor maneira 
de realizar um planejamento do desenvolvimento rural na escala local. O 
que se pode dizer é que o conjunto de indicações feitas nas páginas deste 
artigo podem ser vir de referências que precisam ser traduzidas em cada 
contexto a partir da resposta a três perguntas fundamentais: a) Quem são 
os interesses que incidem e que devem incidir sobre a situação atual e 
sobre o futuro dos espaços rurais num determinado município ou região? 
b) Quem são os agentes portadores destes interesses e que precisam ser 
mobilizados para, com eles, construir pactos e acordos sobre os problemas, 
sobre a situação desejada, e sobre os meios para isto? c) Que método pode 
dar conta de identificar estes interesses e os agentes deles portadores, 
de diagnosticar a situação atual, de construir esta visão de futuro, e de 
mobilizar os meios e instrumentos para concretizá-la? Se as respostas 
a estas perguntas forem sólidas, o planejamento e o futuro dos espaços 
rurais também o será. 
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