
Linha de Pesquisa: Agricultura Familiar e o Agronegócio 

Projeto Estruturante: A questão ambiental e a agricultura familiar 

 

Descrição 

Existe um crescente esforço para a promoção de sistemas de produção agropecuários 

sustentáveis no Brasil e no mundo. A necessidade de encontrar formas de produção com 

menor impacto ambiental é percebida pelos produtores rurais, pelos gestores de políticas 

agrícolas e pela sociedade em geral. Este projeto analisa as possibilidades para a 

implementação de sistemas agrícolas sustentáveis por agricultores brasileiros, em 

particular por agricultores familiares.   

A promoção de sistemas agrícolas sustentáveis é o principal desafio enfrentado pelas 

políticas agrícolas do século XXI. Tornou-se crucial devido aos efeitos colaterais da 

Revolução Verde que incentivou a produção de alimentos com pouca atenção aos 

impactos ambientais. Também é importante para mitigar as mudanças climáticas, uma 

vez que a agricultura representa 20% a 35% das emissões globais de Gases de Efeito 

Estufa, com a maior parte das emissões de terras cultivadas concentradas em apenas 

alguns países, incluindo o Brasil (WEST et al., 2014). Finalmente, a agricultura 

sustentável está em destaque devido à crescente demanda por alimentos, já que a 

população mundial deverá crescer em mais de um terço, ou 2,3 bilhões de pessoas, entre 

2009 e 2050, com a demanda por cereais, tanto para alimentos como para rações, 

projetada para atingir cerca de 3 bilhões de toneladas até 2050, face às atuais 2,1 bilhões 

de toneladas (FAO, 2009). 

Há avanços efetivos na busca de práticas agrícolas mais sustentáveis. Os países 

europeus, que investiram no conceito de agricultura multifuncional, já criaram 

diferentes instrumentos com enfoque ambiental que, grosso modo, captam 27% de todo 

o orçamento da Política Agrícola Europeia estimada em 58 bilhões de Euros por ano 

(MEDINA; POTTER; POKORNY, 2015). Na Farm Bill americana, dos 97,8 bilhões de 

dólares investidos anualmente na agricultura, 5,8% vão para a conservação (Title II), 

rubrica que cresceu 2,6% em relação à última Farm Bill (JOHNSON; MONKE, 2014). 



Também existem instrumentos promovidos pelo setor privado e iniciativas dos próprios 

agricultores que devem ser consideradas.  

No Brasil também há esforços importantes na promoção da agricultura sustentável. 

Medidas estratégicas implementadas no Brasil incluem: a aplicação do Novo Código 

Florestal e do Cadastro Ambiental Rural (CAR), o apoio à adoção de práticas e 

tecnologias sustentáveis pelos agricultores por meio do Programa de Agricultura de 

Baixo Carbono (ABC), e mecanismos relacionados com o mercado, como a moratória 

da soja (SOARES-FILHO et al., 2006). O entendimento tácito é que o código florestal 

(e o CAR) teriam papel importante de redução do desmatamento da Amazônia e do 

programa ABC seria fundamental para uma promoção de uma agricultura de base mais 

sustentável principalmente no Cerrado. 

No entanto, ainda é limitado o conhecimento sobre as possibilidades reais de se 

implementar o conceito de agricultura sustentável, bem como sobre como as condições 

específicas sob as quais o conceito pode ser levado a cabo com sucesso. Embora os 

objetivos sejam globais, as ações deverão ser lideradas e implementadas por países 

individuais, com participação não apenas dos governos nacionais, mas também das 

comunidades locais, do setor privado, dos doadores, dos pesquisadores e de outros 

parceiros (FAN, 2015). A falta de avaliação robusta sobre os potenciais e desafios para 

a agricultura sustentável é particularmente relevante para os países em desenvolvimento 

que têm produção agrícola relevante dirigida aos mercados globais. É importante 

considerar os contextos específicos em que a agricultura sustentável é promovida para 

evitar duas lacunas críticas: criar falsas expectativas sobre o potencial da agricultura 

sustentável, bem como derivar em abordagens de políticas genéricas que consideram 

insuficientemente os contextos e dinâmicas locais.  

É, portanto, fundamental conhecer o desempenho ambiental dos diferentes sistemas 

produtivos adotados por agricultores e quais variáveis podem favorecer o 

desenvolvimento rural sustentável. Embora não exclusivo, este projeto prioriza a análise 

dos potenciais e desafios enfrentados por agricultores familiares (agricultores 

empresariais são priorizados em outro projeto do PPAGRO). Os agricultores familiares 

são a maior parte dos agricultores brasileiros, embora ocupem a menor proporção das 

áreas produtivas. Pela quantidade de capital disponível, pelo vínculo criado com a terra 

e pelas formas produtivas diversificadas adotadas, os agricultores familiares têm 



estratégias diferenciadas de gestão do ambiente natural (GOSCH, M., FERREIRA, M., 

& MEDINA, 2016). 

Temas específicos relacionados a este projeto incluem: 1. A avaliação de políticas 

públicas, como o CAR e o ABC, 2. O impacto ambiental de assentamentos da reforma 

agrária, 3. O potencial de paisagens compostas por mosaicos de sistemas produtivos em 

áreas de predominância de agricultores familiares, 4. A gestão dos recursos hídricos 

fundamentais para atividades produtivas como pecuária leiteira e irrigação, 5. O novo 

rural e o impacto ambiental, 6. Práticas sustentáveis de produção agropecuária e 

florestal, entre outros. 

Neste projeto pretendemos contribuir para um melhor entendimento sobre o estado da 

arte dos principais esforços que promovem a agricultura sustentável no Brasil, a fim de 

avaliar suas potencialidades e seus desafios. Especificamente, pretendemos: 

 Descrever os principais esforços empreendidos para promover a agricultura 

sustentável no Brasil em diferentes níveis, incluindo a aplicação da lei, 

promoção de políticas, mecanismos relacionados ao mercado e iniciativas dos 

próprios agricultores; 

 Avaliar em que medida as ações concretas estão levando ao êxito do setor 

agrícola no desenvolvimento de sistemas de produção mais sustentáveis. 

Este projeto estruturante possui clara interface entre a linha de pesquisa Agricultura 

Familiar e o Agronegócio e a linha de pesquisa Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Rural Sustentável, ambas do PPAGRO. Nesse sentido, o projeto é interdisciplinar, 

agregador e compartilhado por diferentes docentes. O professor Manuel atua na área de 

mudança do uso do solo, a professora Sybelle sobre temas da engenharia florestal e 

recuperação de áreas degradadas e o professor Gabriel na área de socioeconomia e 

agricultura familiar.  
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