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RESUMO 

 

Levando-se em consideração que a agricultura é uma das atividades fundamentais da 

humanidade e que dela depende entre outras coisas a alimentação do homem, o presente estudo 

teve como objetivo de analisar as práticas ambientais das cooperativas de trabalhadores rurais 

que exercem um papel fundamental na difusão de conhecimento e orientação técnica a 

produtores rurais, dentro do contexto da Agricultura Familiar em Ibiúna, SP. Para tanto, o 

referencial teórico da pesquisa fundamentou-se na contextualização da agricultura familiar e da 

diversidade de estudos que enfocam este conceito no Brasil, seu desenvolvimento e 

modernidade. Também buscou entendimento teórico quanto às práticas ambientais no campo e 

formação de grupos de produtores agrícolas em cooperativa, seus anseios e particularidades. A 

metodologia de pesquisa foi qualitativa de caráter exploratória, a partir de uma análise 

documental, registros em arquivos, observação indireta e entrevistas semiestruturadas a fim de 

estudar as práticas ambientais na perspectiva da agricultura familiar. A estratégia adotada foi 

um estudo de casos múltiplos, com uma análise individual de cada caso e posteriormente os 

dados obtidos nas entrevistas foram triangulados, comparados entre eles. Os resultados obtidos 

contribuem para a prática, apresentando cinco modelos de organizações estruturadas em 

cooperativa e/ou associações que exercem um papel fundamental na difusão do conhecimento 

e orientações técnicas para as práticas ambientais, preservando e contribuindo para a 

sustentabilidade do meio ambiente. Dentre às 18 práticas analisadas, 4 se destacam com melhor 

pontuação entre os grupos estudados, são elas: o reaproveitamento dos resíduos orgânicos, 

economia de energia, análise de solo e conhecimentos referente à legislação ambiental. As 

amostras revelam que as cooperativas e associações de trabalhadores rurais dentro do contexto 

da Agricultura Familiar contribuem para a conversação ambiental, demostrando conhecimento 

técnico e uma relação mais harmônica com o meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Agricultura Familiar, Práticas Ambientais, Cooperativa e/ou Associações de 

Trabalhadores Rurais e Sustentabilidade.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Taking into consideration that agriculture is one of the fundamental activities of humankind 

and that it depends among other things the power of man, this study aimed to analyze the 

environmental practices of rural labor cooperatives play a key role in spreading knowledge and 

technical guidance to farmers, within the context of family farming in Ibiúna, SP. Thus, the 

theoretical framework of the research was based on the context of family farming and the 

diversity of studies that focus on this concept in Brazil, its development and modernity. Also 

sought theoretical understanding about environmental practices in the field and training of 

farmers in cooperative groups, their desires and peculiarities. The research methodology was 

qualitative exploratory character, from an analysis of documents, files, indirect observation and 

semi-structured interviews to study the environmental practices from the perspective of family 

farming. The strategy adopted was a multiple case study, with an individual analysis of each 

case and subsequent data obtained in the interviews were triangulated compared between them. 

The results contribute to the practice, with five models of structured co-operative organizations 

and / or associations which play a key role in spreading knowledge and technical guidelines for 

environmental practices, preserving and contributing to environmental sustainability. Among 

the 18 analyzed practices, four stand out with best score between the groups, they are: the reuse 

of organic waste, energy saving, soil analysis and knowledge related to environmental 

legislation. The samples reveal that cooperatives and rural workers associations within the 

context of family farming contribute to environmental preservation, demonstrating technical 

expertise and a more harmonious relationship with the environment. 

 

Keywords: Family Farming, Environmental Practices, Cooperative and / or Associations of 

Rural Workers and Sustainability 
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1. INTRODUÇÃO 

A agricultura global enfrentará vários desafios ao longo das próximas décadas. Produzir 

mais alimentos para uma população cada vez mais crescente, contribuir para o desenvolvimento 

e redução da pobreza, contornar o aumento da concorrência por produtos alternativos, 

adaptações às alterações climáticas, e contribuir para a conservação e preservação da 

biodiversidade restaurando os ecossistemas frágeis são alguns desafios citados por MacDonald 

(2014). 

   Enfrentar esses desafios requer respostas dos setores públicos, privados e da sociedade 

civil, que terão de ser adaptados às circunstâncias específicas dos diferentes tipos de 

agricultores, melhorando a produtividade agrícola e conservando os recursos naturais, 

requisitos essenciais para os agricultores ofertando alimentos mais saudáveis de forma 

sustentável (FAO, 2012). Levando-se em consideração que a agricultura é uma das atividades 

fundamentais da humanidade, e que dela depende entre outras coisas a alimentação do homem, 

surge a necessidade de entendê-la, como processo organizacional e instrumento para o seu 

desenvolvimento de forma sustentável (Barreto, 2007). 

Neste sentido, a literatura aponta que desde meados da década de 1990 vem ocorrendo 

um processo de reconhecimento da agricultura familiar e a criação de instituições de apoio a 

este modelo de agricultura. Em 1996, foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) por meio do decreto nº 1.946, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento rural em regiões deprimidas ou de baixa renda. Em 2006, foi criada a Lei da 

Agricultura Familiar, reconhecendo oficialmente o modelo de agricultura como profissão no 

mundo do trabalhado (Brasil, 2006). 

Agricultura familiar se define por ser o cultivo da terra realizado por pequenos 

proprietários rurais, tendo como mão-de-obra essencialmente o núcleo familiar, em contraste 

com a agricultura patronal – que utiliza trabalhadores contratados, fixos ou temporários, em 

propriedades médias ou grandes (Brasil, 2006).       

Para Ploeg (2009), a agricultura familiar contribui para a produção de alimentos, geração 

de renda, conservação dos recursos naturais e desenvolvimento do país. Definida por Almeida 

(1995) como uma unidade de produção, propriedade e trabalho intimamente ligados à família, 

concentrando a produção em produtos de baixo nível de processo industrial e para 

autoconsumo. Em âmbito local, o agricultor contribui muitas vezes de maneira não pensada 
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mais involuntariamente, realizando ações que venham contribuir para o desenvolvimento 

sustentável de sua região. Para Fernandes et al., (2004), o indivíduo percebe, reage e responde 

diferentemente às ações sobre o ambiente em que vive. As respostas ou manifestações daí 

decorrentes são resultado das percepções (individuas e coletivas), dos processos cognitivos, 

julgamentos e expectativas de cada pessoa.  

Buainain, Romeiro & Guanziroli (2003), ressaltam a importância de conhecer as 

potencialidades e o desenvolvimento local, buscando soluções locais com os agentes relevantes 

e identificando o meio físico. Buscando também, localizar os principais sistemas de produção, 

a potencialidade da região, a disponibilidade de infraestrutura, as instituições locais relevantes 

para a agricultura familiar, além de informações sobre a tipologia desses produtores.  

As cooperativas, enquanto promotoras do empreendedorismo social, podem servir de 

instrumentos de devolução do poder local uma via promissora para relançar o desenvolvimento 

sustentável, especialmente num contexto socioeconômico regulando e facilitando as transações 

dos pequenos agricultores. (OCDE, 2008). Esta iniciativa também é defendida por Conejero 

(2011), ressaltando ações que visam contribuir para o desenvolvimento de processos mais 

sustentáveis de produção, onde os benefícios coletivos devem incluir critérios e mecanismos 

para a sustentabilidade social e ambiental. Lauschner (1994) destaca que no contexto 

agropecuário, o modelo cooperativo não é diferente, visa reunir os associados e produtores 

autônomos que compram e vendem em conjunto, por meio da cooperativa.  

Este é contexto vivido por grupos de cooperativas de produtores familiares de Ibiúna, 

São Paulo, município com aproximadamente 71 mil habitantes e com 76% de sua população 

localizada na área rural. O município de Ibiúna vem se destacando na produção de alimentos 

agrícolas para abastecimento da região metropolitana do Estado de São Paulo e ao mesmo 

tempo, possui importantes fragmentos de remanescentes florestais pertencentes ao bioma Mata 

Atlântica (Valarini, Oliveira, Schilickmann, & Poppi, 2011), (IBGE, 2014). 

1.1 Definições da situação problema 

A agricultura, por se utilizar da capacidade produtiva dos recursos naturais, bem como 

por sua interação com o meio ambiente, por meio da dispersão de resíduos, tanto físicos como 

químicos, possui grande potencial em influenciar os agentes naturais e, consequentemente, 

impactar o meio ambiente. Além disso, é um importante agente econômico e social, tanto pela 

representatividade da produção de alimentos como também por ser o meio de subsistência de 
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grande parte da população que desenvolve esta atividade na forma de produção familiar, os 

produtores de agricultura familiar (Kesseler, Piccinin, Rossato, Dörr, de Freitas, & Marin, 

2014).  

No Brasil, a agricultura familiar exerce um papel fundamental para o desenvolvimento 

devido a sua função na produção de alimentos e ao seu potencial de incremento ao Produto 

Interno Bruto (PIB). De acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2006, foram 

identificados 4.367,902 estabelecimentos da agricultura familiar, o que representa 84,4% dos 

estabelecimentos brasileiros (IBGE, 2006). 

O momento atual, com uma população cada vez mais crescente, vários debates surgem 

sob formas viáveis de praticar agricultura contribuindo para a preservação do meio ambiente.  

A agricultura familiar está no centro das pesquisas por dar especial atenção ao patrimônio 

natural, valorizar o conhecimento endógeno, buscar adequação dos processos produtivos e 

equidade das relações de trabalho (Altemburg, 2011).     

 É preciso mudar a maneira de se perceber o meio ambiente rural, não mais como um 

recurso inesgotável, pois a ação humana, como resposta à percepção do homem agrava, às 

vezes, a situação do campo, permitindo o aparecimento de problemas insanáveis, tais como: 

erosão dos solos (voçorocas), poluição dos rios e lençóis freáticos, queimadas, escorregamentos 

de barrancos, enchentes. Isso tudo como contraposição aos frágeis arranjos dos sistemas da 

natureza, pois estamos usando e consumindo o nosso patrimônio ambiental em ritmos 

absolutamente desastrosos, impedidos de perceber que ameaçam, não apenas, o meio ambiente, 

mas, também aos seres humanos (de Oliveira, 2012). 

Neste sentido, é importante valorizar o saber do homem no campo, pois é a existência 

de um saber tradicional que se manifesta em seu trabalho na terra, pautado por uma relação 

mais harmoniosa com a Natureza, mas que também incorpora outros saberes e neles, inclusive, 

elementos de uma ideologia moderna de exploração dos meios de produção (de Souza, 

Gonçalves & Soares, 2011). 

Estas práticas possibilitam a continuidade de suas atividades e a melhoria de sua imagem 

mercadológica como empreendimento sustentável (Kesseler, Piccinin, Rossato, Dörr, de 

Freitas,  & Marin, 2014).        

 Ibiúna, como um importante polo agrícola do Estado de São Paulo, encontra-se situada 

em posição estratégica na área central do Estado, cercada de grandes vias de escoamento 

(rodovia Raposo Tavares, rodovia Castelo Branco e Rodoanel que liga outros estados). Este 

setor agrícola é de grande importância para o cenário econômico do país, destacando a produção 

de hortaliças para abastecimento da região metropolitana do Estado de São Paulo e ao mesmo 
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tempo, possui importantes fragmentos de remanescentes florestais pertencentes ao bioma Mata 

Atlântica (Valarini et al., 2011).  

É interessante ressaltar que Ibiúna apresenta mais de 40% da superfície total (1.093 km²) 

inserida na Reserva da Biosfera da Floresta Atlântica. Abriga parcelas importantes de Áreas de 

Proteção Ambiental (APA), como da Serra do Mar, criada em 1984, o Parque Estadual de 

Jurupará, decretado em 1992, e a Zona de Vida Silvestre, criada em 1984. Devido à especulação 

imobiliária intensa, as áreas protegidas acabam sendo ocupadas e dão lugar a loteamentos, 

pastagens e a atividades ligadas à horticultura orgânica.    

Considerando esse cenário de grandes produções agrícolas, encontram-se alguns sítios 

onde pequenos agricultores rurais estão à procura de melhores condições de produção e 

comercialização dos seus produtos, se organizando em associações e cooperativas em busca de 

melhores práticas e desenvolvimento da região. Para tanto, este trabalho se propõe responder a 

seguinte questão de pesquisa: Como as práticas ambientais adotadas pelas cooperativas e 

associações de trabalhadores rurais dentro do contexto da Agricultura Familiar influenciam o 

desenvolvimento socioambiental em Ibiúna/SP? 

1.2 Objetivos  

Para responder à questão de pesquisa o seguinte objetivo geral e objetivos específicos 

são propostos a seguir: 

1.2.1 Objetivo Geral  

Analisar as práticas ambientais adotadas pelas cooperativas e associações de 

agricultores dentro do contexto da “Agricultura Familiar” como fonte de desenvolvimento 

socioambiental em Ibiúna/SP. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Descrever o panorama da região, identificando aspectos ambientais relevantes. 

 Caracterizar o perfil das cooperativas e associações de trabalhadores rurais de 

Ibiúna/SP. 
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 Analisar os meios de produção, comercialização e interação das cooperativas de 

trabalhadores rurais com o meio ambiente.  

 Identificar as práticas ambientais das cooperativas e associações de 

trabalhadores rurais, quanto à conservação do meio ambiente e o bom uso da 

terra. 

1.3 Relevâncias da pesquisa 

A Organização das Nações Unidas (ONU) designou em 2014 como o "Ano 

Internacional da Agricultura Familiar" para destacar a família potencial agricultores têm de 

ajudar a erradicar a fome e preservar os recursos naturais. De acordo com a Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), a principal agência das Nações Unidas 

sobre o tema, "o Ano Internacional visa elevar o perfil da agricultura familiar e dos pequenos 

produtores, concentrando a atenção do mundo sobre seu papel significativo no combate à fome 

e à pobreza, fornecendo alimentos segurança e nutrição, melhorando os meios de subsistência, 

a gestão dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, e alcançar o desenvolvimento 

sustentável, em particular nas zonas rurais" (MacDonald, 2014).   

 Alguns fatos têm influenciado a produção de hortaliças em Ibiúna. O primeiro, o 

deslocamento do cinturão verde na década de 1980, associado ao crescimento urbano da cidade 

de São Paulo. O primeiro, a menor durabilidade, como é o caso das hortaliças, produto mais 

cultivado em Ibiúna.  Desta forma a produção de folhosas no município é realizada para o 

abastecimento regional, pois está próximo ao mercado consumidor, cerca de 70 km de São 

Paulo (Couto, 2007).        

Neste sentido, as constituições de cooperativas agrícolas contribuem para canais 

alternativos de comercialização, onde pequenos produtores unem esforços na tentativa de canais 

de vendas, gerando oportunidade para que os agricultores familiares e seus empreendimentos 

coletivos consigam diversificar e escoar a produção, mostrando uma alternativa real de geração 

de renda (Costa, Amorim, Gomes & Silva, 2015). O segundo fator importante é que Ibiúna 

está inserida na bacia hidrográfica da represa de Itupararanga e pertence a Serra de 

Paranapiacaba, tendo na agricultura a base econômica. Observados por Bellon e Abreu (2005) 

como: pequenas propriedades, o clima é favorável para a produção de horticultura, possui 
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recursos hídricos disponíveis para a irrigação, além do importante papel da população rural 

(cerca de 43 mil habitantes de um total de 71 mil).   

Dentro do contexto da conservação do meio ambiente, a organização destas famílias 

para a implantação de projetos e práticas voltadas a preservação ambiental na região tem um 

importante papel.  Cada vez mais estudos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar na 

região vem fortalecendo os meios de produção e contribuem para a sustentabilidade da mesma 

(Kamiyama, de Maria, de Souza & da Silveira, 2011).  

1.4 Estruturas do Trabalho 

Esta pesquisa está organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, a introdução 

trata do tema de estudo, o problema de pesquisa, os objetivos, a questão de pesquisa e a 

relevância da pesquisa.    

O segundo capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre o histórico da agricultura 

família, práticas ambientais e as formas de cooperativismo na agricultura familiar como fonte 

de renda aos trabalhadores rurais.  

O terceiro capítulo discorre sobre a metodologia de pesquisa e a justificativa da escolha 

dos casos a serem pesquisados, como também os instrumentos de coleta de dados. Ainda, nesse 

capítulo, se encontram os procedimentos de análise dos dados e aprofunda-se a delimitação e o 

desenho da pesquisa, abordada na introdução. 

O quarto capítulo apresenta um panorama geral sobre a região de Ibiúna – SP, 

caracterizando a região em seus aspectos históricos, sociais e ambientais.  

O quinto capítulo apresenta a análise dos casos, descrevendo as cooperativas, formas de 

gestão, produção e práticas ambientais adotadas.  

O sexto capítulo descreve a análise e discussão dos resultados, fazendo a triangulação 

dos dados, comparando os resultados da pesquisa com as obras apresentadas na fundamentação 

teórica, verificando a trajetória da Agricultura Familiar e as práticas ambientais das 

cooperativas de trabalhadores rurais organizados em cooperativas, analisando suas práticas 

ambientais e como contribuem para o desenvolvimento ambiental da região.  

No capítulo sete foram apresentadas as contribuições para a prática, destacando o papel 

das cooperativas e associações na difusão de conhecimento, assim como seus modelos de gestão 

com orientação à sustentabilidade. 
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Por fim, o capítulo oito, apresenta as considerações finais, indicando as principais 

limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros. 

 

 

 



24 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Diretriz teórica da pesquisa fundamentou-se na contextualização da “Agricultura 

familiar” e na diversidade de estudos que enfocam este conceito no Brasil, destacando o 

importante papel que a agricultura vem desempenhando no país como forma de política pública, 

garantindo um olhar mais atento à agricultura. Além disso, a sustentabilidade da produção 

familiar busca não só garantir a reprodução social mais mostrar as estratégias dos agricultores 

familiares para suas práticas ambientais e cuidado com a natureza, de como o homem percebe 

e interage com o meio ambiente (Poltroniéri, 1996). Neste estudo o foco serão as cooperativas, 

considerando seu papel de articulador local, implantando práticas de gestão ambiental e 

transformando as dificuldades e obstáculos em oportunidades. 

2.1 Agricultura Familiar  

2.1.1 Histórico dos estudos sobre a Agricultura Familiar  

A produção agrícola sempre esteve presente na história da humanidade, e as relações 

entre grupos humanos e ambiente natural produziram paisagens com características sociais, 

ambientais e econômicas que ainda hoje funcionam como importantes pilares de sustentação 

do meio rural, sobretudo para o agricultor familiar, que se constitui numa categoria social 

heterogênea e se encontra em diferentes realidades econômicas, sociais, culturais e étnicas 

(Kerber, 2009).         

 Partindo do pressuposto que a produção agrícola são estabelecimentos em que a família 

desempenha um papel ativo na produção, considerada como forma social de agricultura, sejam 

elas capitalistas ou socialistas, avançadas ou em desenvolvimento (da Silva, 1999). 

 Segundo a definição de Lamarche (1993, p. 15) compreende-se por agricultura familiar, 

“uma unidade de produção agrícola onde propriedade e trabalho estão intimamente ligados à 

família”. Wanderley (1998) concebe a agricultura familiar um conceito genérico, que incorpora 

uma diversidade de situações específicas e particulares. A autora entende a agricultura familiar 

como aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção  

familiar. É possível a coexistência de várias formas de produção familiar, desde o campesinato 
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até a agricultura familiar totalmente inserida no capitalismo. O denominador comum é a ligação 

íntima entre trabalho, propriedade e família.  

Abramovay (1997) e Wanderley (1996) se aprofundaram no conhecimento da 

agricultura familiar, destacando que para as nações do capitalismo (Estados Unidos, Canadá, 

Europa Ocidental, Japão e Tigres Asiáticos) a base social do desenvolvimento agrícola foi a 

unidade familiar de produção. Matos (2005) defende três atributos básicos para a Agricultura 

Familiar, tais como: gestão, propriedade e trabalho familiar.  

A FAO (1994) definiu a agricultura familiar como uma unidade produtiva feita por 

membros da família, em que a gestão, a propriedade, e a maior parte do trabalho vêm de 

indivíduos que mantém entre si, laços de sangue ou de casamento. Diferentes são os contextos 

e características da agricultura familiar, mas que podem ser facilmente diferenciados em 

contraponto com a Agricultura Patronal, classificados por (Gavioli  & Costa, 2011). Como 

mostra na Figura 1.  

Figura 1 - Modelos e características principais da agricultura brasileira 

 

                                  Fonte: FAO/INCRA (1994) 

 A agricultura familiar se consolida e se difunde nos diferentes setores da sociedade. 

Utilizada como um guarda-chuva conceitual, que abriga grande número de situações, em 
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contraposição à agricultura patronal, tendo como ponto focal da polarização o tipo de mão-de-

obra e de gestão empregadas (Altafin, 2007).      

 A função de geração de emprego, que também é analisada como fator de melhoria social, 

é ainda mais significativa. Os estabelecimentos familiares são os principais geradores de postos 

de trabalho no meio rural. Enquanto estabelecimentos patronais precisam de, em média, 67 

hectares para gerar um posto de trabalho, os familiares precisam de apenas oito hectares. No 

Norte isso é ainda mais discrepante, são necessários 166 hectares da agricultura patronal para 

gerar um emprego, e apenas 14 hectares para a agricultura familiar fazer o mesmo 

(INCRA/FAO, 2000). 

2.1.2 A Agricultura Familiar e as Políticas Públicas no Brasil 

Mudanças importantes ocorreram no cenário político institucional e nas dinâmicas 

sociais nos últimos 20 anos no Brasil. Neste período recente que compreende as três últimas 

décadas, novas relações entre Estado e sociedade civil foram estabelecidas, espaços de 

participação social foram criados, novos atores políticos emergiram e foram reconhecidos como 

sujeitos de direito, criaram-se regras e instrumentos de política pública que foram 

institucionalizados, e novos referenciais globais e setoriais orientaram as ações do Estado e 

permitiram redefinir regras e compreensões que afetaram mais ou menos as condições 

socioeconômicas da população, especialmente a do meio rural (Grisa & Schneider, 2014). 

O desenvolvimento das políticas públicas de apoio à agricultura familiar é tratado como 

processo path dependent. Neste período recente que compreende as três últimas décadas, novas 

relações entre Estado e sociedade civil foram estabelecidas. Como protagonista dessas muitas 

mudanças, destaca-se a agricultura familiar, considerada uma categoria social e política que 

passou a ser reconhecida pelo Estado brasileiro em meados de 1990.  

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

em 1995, caracterizou o início de uma nova trajetória de políticas públicas no Brasil. A 

existência das duas coalizões de interesses foi uma das forças relevantes nesse momento, fatores 

socioeconômicos e políticos possibilitaram a criação de novas políticas. O primeiro efeito foi o 

acirramento da disputa entre as coalizões nas políticas públicas para o mundo rural. O segundo 

efeito foi o fortalecimento das organizações de agricultores familiares. As políticas também 

contribuíram para aumentar a participação dos agricultores familiares no sistema político 

formal, produziram impactos políticos sobre os beneficiários e sobre os partidos políticos e 
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eleitores, criando legitimidade para esta categoria social (Souza, 2005).   

 Modelo de gestão que teve considerável avanço em relação às políticas, onde secretarias 

de governo orientadas exclusivamente para essa demanda foram criadas, como as Secretarias 

de Agricultura Familiar, criada em 2003 ligadas exclusivamente ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (Decreto nº 1.946, 1996). 

Frente a isso, em junho de 2006 foi estabelecido os conceitos, princípios e instrumentos 

destinados à formulação das políticas direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais, a partir da criação da Lei no. 11.326, que considera agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural como aquele que pratica atividades no meio rural, seguindo os 

requisitos (Brasil, 2006). 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais; 

II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 

econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar 

de condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a 

fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais. 
 

A Agricultura Familiar também exerce um papel fundamental para o desenvolvimento 

do Brasil devido a sua função na produção de alimentos e ao seu potencial de incremento ao 

Produto Interno Bruto (PIB). De acordo aos dados do Censo Agropecuário de 2006, foram 

identificados 4.367,902 estabelecimentos da agricultura familiar, o que representa 84,4% dos 

estabelecimentos brasileiros (IBGE, 2006). 

Este numeroso contingente de agricultores familiares ocupava uma área de 80,25 

milhões de hectares, ou seja, 24,3% da área ocupada pelos estabelecimentos agropecuários 

brasileiros. Dos 80,25 milhões de hectares da agricultura familiar, 45,0% eram destinados a 

pastagens, enquanto a área com matas, florestas ou sistemas agroflorestais ocupavam 28,0% 

das áreas, e por fim, as lavouras que ocupavam 22,0%. Destaca-se a participação da área das 

matas destinadas à preservação permanente ou reserva legal de 10,0% em média nos 

estabelecimentos familiares (IBGE, 2006). 

Apesar de cultivar uma área menor com lavouras e pastagens (17,7 e 36,4 milhões de 

hectares, respectivamente), a agricultura familiar é responsável por garantir boa parte da 

segurança alimentar do País, como importante fornecedora de alimentos para o mercado interno 

adotando novos comportamentos nos quais intensificam e provocam novas dinâmicas sociais e 
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econômicas, fortalecendo a preservação e conservação dos recursos naturais. (Carneiro, 2013). 

Gonçalves (2014) destaca que esses produtores e seus familiares são responsáveis por garantir 

inúmeros empregos no comércio e nos serviços prestados nas pequenas cidades.  

O tamanho das propriedades rurais da agricultura familiar é considerado diferente 

dependendo do país. O tamanho médio de uma propriedade rural na Ásia é de cerca de 1 ha, o 

que inclui a China (1,1 ha), Japão (1,4 ha), Índia (0,8 ha) e Coréia do Sul (0,5 ha). Portanto, 

nestes países as propriedades são tipicamente pequenas. Enquanto que nos EUA o tamanho 

médio é de cerca de 160 ha, considerada uma típica propriedade grande. No Brasil as dimensões 

das propriedades rurais variam muito, não podendo ultrapassar 4 (quatro) módulos fiscais1 

(Albiero, 2010). 

O acesso à terra é uma das condições básicas, mas só faz sentido se for acompanhado 

do acesso a um conjunto de condições que alterem o ambiente e permitam a potencialização do 

território no processo de desenvolvimento capazes de impulsionar uma nova dinâmica 

territorial, onde o papel das unidades familiares pode ser decisivo. Outro fator importante na 

Agricultura Familiar são as restrições de acesso aos mercados de serviços em geral, e não 

apenas ao crédito. Os produtores familiares parecerem isolados em pequenos grupos em meio 

à exploração patronal dominante (Buainain et al., 2003).  

Segundo Abramovay (1998), os países que mais prosperaram na agricultura foram 

aqueles nos quais a atividade teve base familiar e não a patronal, enquanto países que 

dissociaram gestão e trabalho tiveram como resultado uma imensa desigualdade. Neste sentido, 

o cooperativismo torna-se uma alternativa vantajosa para os agricultores familiares, 

propiciando-lhes uma alternativa vantajosa para os agricultores familiares, propiciando sua 

inserção nos mercados locais e globais, ampliando sua possibilidade de enfrentamento da 

concorrência da agricultura empresarial ou patronal (Ribeiro & Da Silva, 2012). 

Dentro da Agricultura Familiar, as políticas públicas desempenham um papel 

importante para o crescimento do País, pois exigem do governo e da sociedade um olhar mais 

atento à agricultura, direcionando seu olhar para a base social. Como mostra na Figura 2, às 

políticas emergiram em meados da década de 1990 e continuam vigentes atualmente, sendo 

reivindicadas e estando em permanente construção/aperfeiçoamento, principalmente pela 

                                                 
1Módulo fiscal é um conceito introduzida pela Lei nº 6.746/79, que altera o Estatuto da Terra (Lei 4.504/64), a 

norma que regula os direitos e obrigações relativos à imóveis rurais. Trata-se de uma unidade de medida de área 

(expressa em hectares) fixada diferentemente para cada município, uma vez que leva em conta as particularidades 

locais como (art. 50, Lei 4.504/64): o tipo de exploração predominante no município. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504compilada.htm
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retroalimentação das ideias de organizações sociais e sindicais da agricultura familiar, gestores 

públicos e estudiosos do mundo rural (Grisa & Schneider, 2014). 

 

Figura 2 - Representantes sindicais e movimentos sociais da agricultura familiar 

 

Fonte: Grisa & Schneider (2014) 

O PRONAF se constituiu na principal política agrícola para a agricultura familiar (em 

número de beneficiários, capilaridade nacional e recursos aplicados) e, historicamente, tem 

contado com um montante crescente de recursos disponibilizados, atingindo, no Plano Safra da 

Agricultura Familiar 2014/2015, o valor de R$ 24,1 bilhões. (Grisa et al., 2014). Dessa forma, 

o conjunto de instrumentos de política pública, que envolvem desde a reforma agrária até o 

crédito, é essencial para garantir que os agricultores familiares ampliem suas potencialidades 

na realização das suas funções de preservação ambiental (Altafin, 2007). 

O produtor familiar, quando recebe apoio suficiente, é capaz de produzir uma renda 

total, incluindo a de autoconsumo, superior ao custo de oportunidade do trabalho. Neste sentido, 

para Buainain et al., (2003), as remunerações obtidas com atividades não-agrícolas elevam a 
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renda média do setor rural gerando renda ao setor agrícola familiar. Esse setor pode ser 

considerado estratégico para a manutenção e recuperação do emprego, assim como para a 

redistribuição da renda e a garantia da soberania alimentar do país. No entanto, cabe lembrar a 

importância da agricultura familiar para o setor econômico visto que oferece um forte meio para 

combater a crise mundial de alimentos.  

Sugere-se que agricultura familiar seja sustentável e não fique apenas no discurso de 

uma proposta política para o setor rural, mas uma necessidade e uma condição de fortalecimento 

da agricultura familiar que deve existir direcionada a sociedade civil na área rural (Giansante, 

1998). 

Fator que justifica uma política ativa da sociedade e do Estado de alterar a matriz com 

base na qual os indivíduos possam se inserir socialmente de maneira a vencer a pobreza, isto é, 

ampliar suas “escolhas e oportunidades para viver uma vida aceitável” (PNUD, 1997, p. 2).  

Porém, independentemente de sua definição, a agricultura familiar, tendo em vista a sua 

importância para a economia nacional e a sua representatividade, necessita de políticas públicas 

que promovam seu desenvolvimento, que conforme Grisa et al., (2014) ela representa uma 

alternativa viável de desenvolvimento rural, que deve ser apoiada por políticas agrícolas e 

agrárias.  

2.1.3 Agricultura Familiar e Sustentabilidade  

Historicamente, as palavras, sustentável e sustentabilidade começaram a ser empregadas 

associadas à palavra desenvolvimento, em meados da década de 1980, como pano de fundo a 

crise ambiental e social que desde o início dos anos de 1960 começava a ser percebida como 

uma crise de dimensão planetária (Barbieri, 2007, p. 92).     

A sustentabilidade aparece como uma necessidade em qualquer meio produtivo. Atual-

mente, com a preocupação ambiental e a conservação dos recursos naturais, todas as 

organizações precisam desenvolver medidas que, atendendo a legislação vigente, amenizem ou 

eliminem os efeitos gerados ou estimulados por seu processo produtivo ao meio ambiente e à 

sociedade. Estas práticas possibilitam a continuidade de suas atividades e a melhoria de sua 
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imagem mercadológica como empreendimento sustentável (Kesseler, Piccinin, Rossato, Dörr, 

de Freitas,  & Marin, 2014).            

Para entender a relação entre a agricultura familiar e o conceito de sustentabilidade, 

procurou-se estudar como se dá a reprodução do grupo social composto pelas famílias rurais, 

como a agricultura familiar garante sua reprodução inserida em um macro contexto capitalista 

de produção, como se operam as transformações que possibilitam que este grupo se sustente 

nas dimensões culturais, técnica, política, social, ambiental e econômica.    

 Marcos (2007) e Maxey (2006), defendem o papel dos pequenos agricultores e suas 

famílias no aumento da produtividade agrícola, desempenhando um papel fundamental no 

fortalecimento da agricultura familiar, seja na geração de emprego e renda ou no 

desenvolvimento de uma agricultura sustentável.        

 O fortalecimento da agricultura familiar sustentável sugere a necessidade de que sejam 

ultrapassados os velhos conceitos de agricultura de baixa renda, pequena produção e agricultura 

de subsistência, os quais não têm ajudado a resolver o processo de integração dos agricultores 

ao mercado competitivo (Mello, 2007).  

A “Agricultura Familiar deve ser entendida, de uma maneira mais ampla, 

como um segmento que detém poder de influência econômica e social. Nesta 

agricultura, cujo capital pertence à família e em que a direção do processo 

produtivo está assegurada pelos proprietários, a despeito do tamanho das 

unidades produtivas e de sua capacidade geradora de renda, as características 

são inteiramente compatíveis com uma importante participação na oferta 

agrícola” (Otani, 2001, p. 25). 

Os principais condicionantes do desenvolvimento rural são os incentivos que os 

produtores têm para investir e produzir. Sendo eles: a disponibilidade de recursos 

(particularmente terras), água, mão-de-obra, capital e tecnologia. Fatores que determinam o 

potencial de produção, o acesso aos mercados, insumos, informações e serviços que influem de 

forma decisiva na capacidade efetiva de produção. Finalmente, as instituições, que influenciam 

as decisões dos agentes e inclusive sua capacidade, possibilidade e disposição para produzir. 

Desta maneira, qualquer política de desenvolvimento e promoção da agricultura familiar deve 

necessariamente levar em conta a situação desses quatro fatores e sua influência sobre a 

dinâmica da produção familiar (Buainain et al., 2003).  

Nesse contexto de sustentabilidade da produção familiar, surgem formas de 

organização, como cooperativas e associações que se organizam para a garantia da reprodução 

social. Tornando-se essa uma das estratégias dos agricultores familiares para sua persistência 

no campo, que de modo geral, vem girando em torno da questão da ampla capacidade de 
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adaptação da unidade familiar agrícola e decorrente caráter pluriativo destes estabelecimentos, 

como resposta aos desafios propostos pela agricultura moderna ou como uma forma histórica 

de sobrevivência, inerente à lógica camponesa de vida (Schneider, 2003; Veiga, 2001; Romeiro, 

2001; Graziano da Silva, 1999; Carneiro, 1998; Lamarche, 1993; Wanderley, 1986).

 Somente a agricultura familiar pode formar uma grande rede das mais diversas formas 

associativas que irão consolidar a democratização e a participação da população rural e 

construir a cidadania no campo. Bicalho (1996) apresenta três indicadores: capacidade, 

equidade e sustentabilidade para operacionalização do desenvolvimento sustentável, conforme 

apresentado na figura 3. 

Figura 3 - Operacionalização do desenvolvimento rural sustentável 

Fonte: Bicalho (1998, p. 78) 

Seguindo a indicação dos modos de vida sustentável, a relação da agricultura familiar 

com os recursos naturais é considerada positiva quando está enraizada no meio físico, tendo 

controle sobre seu processo produtivo. Seu potencial para promoção da sustentabilidade 
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ecológica diz respeito à sua capacidade de conviver de forma harmônica com ecossistemas 

naturais, percebidos como um patrimônio familiar.  (Altafin, 2007). 

No contexto da agricultura sustentável, destaca-se também um conjunto de técnicas que 

busca o equilíbrio socioeconômico e ambiental. (da Silva & Junior, 2010). Ou seja, fazendo 

necessária a utilização mais eficaz dos recursos naturais para que estes não sejam degradados. 

Altieri (1998, p.65) salienta a necessidade de sustentabilidade ecológica de longo prazo, 

destacando que os sistemas de produção devem: 

• Reduzir o uso de energia e recursos, regular a entrada total de energia de 

modo que a relação entre saídas e entradas seja alta; 

• Reduzir as perdas de nutrientes detendo a lixiviação, o escorrimento e a 

erosão, e melhorando a reciclagem de nutrientes com o uso de leguminosas, 

adubação orgânica e compostos, e outros mecanismos eficientes de 

reciclagem. 

• Incentivar a produção local de cultivos adaptados ao meio natural e 

socioeconômico. 

• Sustentar um excedente líquido desejável, preservando os recursos naturais, 

isto é, minimizando a degradação do solo. 

Além dos aspectos citados acima, Altieri, Anderson & Merrick, (1987, p. 49-58) 

complementam na questão de “reduzir custos e aumentar a eficiência e a viabilidade econômica 

das pequenas e médias unidades de produção agrícola, promovendo, assim, um sistema agrícola 

potencialmente resiliente”.         

À medida que aumentam os debates sobre o tema e novas experiências práticas são 

construídas ao longo do tempo, o pensamento sobre o tema desenvolvimento sustentável evoluí 

enriquecendo e contribuindo com as ciências econômicas, sociais e políticas. Neste contexto, 

as cooperativas enquanto promotoras do empreendedorismo social, se modernizam, buscando 

instrumentos de devolução do poder local, via promissora para relançar o desenvolvimento 

sustentável, especialmente num contexto socioeconômico regulando e facilitando as transações 

dos pequenos agricultores (OCDE, 2008). 



34 

 

2.1.4 A Modernização da Agricultura Familiar 

Durante os anos 1960 e 1970, a agricultura brasileira passou por uma intensa 

transformação no processo que ficou conhecido como modernização conservadora. Em linhas 

gerais, está modernização consistiu em incorporar à agricultura, por meio do apoio estatal, 

práticas agroquímicas e mecânicas de produção, de modo que o setor agrícola se integrasse cada 

vez mais, a jusante e a montante, com o setor industrial (Gavioli, et al., 2011). 

Sob a concepção teórica de Fernandes (2004) e  Bernini (2008), os estabelecimentos 

podem ser classificados em quatro classes de modernização diferenciados de subsistência, 

familiares /camponeses, empresas familiares e empresas familiares mais capitalizadas. Do 

mesmo modo, Souza (2005) assevera que, ao se trabalhar com o conceito de desenvolvimento, 

deve-se atentar para a concepção de autonomia, compreendida como o poder que uma 

coletividade tem de se reger, por meio de suas próprias leis.  

A autonomia torna-se, assim, um pilar fundamental do conceito de desenvolvimento. 

Uma sociedade com autonomia é incompatível com a existência de um poder estatal 

centralizado e incontestável. Sociedade autônoma é aquela marcada pela existência acentuada 

do poder da coletividade, buscando lograr, defender e gerir seu território por meio da 

consideração das necessidades e do bem-estar de todos, sem exceção (Salvador, 2011). 

Outra modernização que precisa ser fortalecida na agricultura é a forma de vida dos 

trabalhadores, por meio da promoção de um melhor acesso a serviços essenciais, como 

educação e saúde. Considerando que o processo de desenvolvimento na agricultura familiar de 

base ecológica também inclua o pilar social, proporcionando o bem-estar dos trabalhadores. 

Caso contrário, o processo de modernização prosseguirá excludente. Um desenvolvimento com 

equidade no meio rural brasileiro, ainda passa pelo fortalecimento da agricultura familiar 

(Anceles, 2014). 

Pesquisas em países desenvolvidos têm destacado dois fatos relevantes: a rápida 

adaptação do agricultor familiar ao processo de modernização, com técnicas avançadas e a 

contribuição da cultura do agricultor familiar (farming culture) na formulação de respostas à 

crise do modelo produtivista, como a pluriatividade (Carneiro, 2013). 

Para além de uma dinâmica que auxilia os pequenos agricultores a terem uma renda 

melhor no campo, a perspectiva do novo rural também se tornou argumento para justificar o 

abandono de políticas públicas direcionadas aos setores fragilizados da agricultura familiar e 

para incentivar políticas de geração de renda não agrícola (Loose & Niederle, 2014).  
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No entanto, Buainain et al., (2003), destacam que políticas voltadas à produção familiar 

não devem ser substituidas pelas gerações de renda não agrícolas, e sim implementadas de 

maneira complementar a fim de fomentar o desenvolvimento rural. 

 

Os fatos e a história mostram claramente que, apesar de todas as mudanças 

ocorridas e das oportunidades perdidas, ainda se faz necessário no país, como 

condição para a eliminação da pobreza e de suporte essencial a um processo 

de redistribuição dinâmica da renda, um projeto de desenvolvimento rural 

apoiado na produção familiar. Produção familiar predominantemente 

descapitalizada ou pouco capitalizada, mas que nenhum óbice tecnológico 

impede que inicie um processo de modernização e se torne progressivamente 

média e grande, na medida em que se eleva o custo de oportunidade do 

trabalho (Buainain et al., 2003, p. 318). 

 

Em Ibiúna, a modernização está presente em pesquisas desenvolvidas pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e pela Agência Paulista de Tecnologias dos 

Agronegócios (APTA), modernizando sistemas de engenharia, na rede de bancos, de 

transportes e nos movimentos de pessoas que circulam em Ibiúna e que, de alguma forma, 

possuem relações com o município (Couto, 2007). Processo que também vem se transformando 

por meio do trabalho das organizações dos grupos sociais a fim de buscar de forma organizada 

a comercialização de seus produtos.  

O Quadro 1, a seguir, apresenta alguns dos autores mencionados no texto e que 

contribuíram ao longo dos anos para os estudos sobre o tema.  
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  Quadro 1 - Principais autores e suas abordagens sobre Agricultura Familiar 

Autor Abordagem 

Lamarche (1993) 
Estuda agricultura familiar em diferentes contextos e sistemas 

sociopolíticos. 

Wanderley (1996) 

Caracteriza o conceito de agricultura familiar, que inclui uma 

diversidade de situações específicas e particulares desde o 

campesinato tradicional até o produtor familiar.  

Abramovay (1997)  e (1998) 
Relata o conceito da agricultura familiar e de desenvolvimento 

territorial. 

Giansante (1998) Apresenta os desafios para o desenvolvimento sustentável e o 

uso sustentável dos recursos em comunidades agrícolas. 

da Silva (1999) 
Aborda representação social do pequeno produtor rural, sobre o 

meio ambiente e as práticas agrícolas.  

Buainain et al., (2003) 
Debatem sobre a questão agrária no Brasil, o futuro da 

agricultura familiar e a caracterização do ‘novo mundo rural’.  

Altafin (2007) 
Apresenta o conceito de agricultura familiar e a implantação 

do PRONAF. 

Couto (2007) 
O projeto buscou compreender os usos diferenciados que a 

agricultura empreende ao território, tornando-o cada vez mais 

fluido aos interesses dos grandes agentes corporativos. 

da Silva e Junior (2010) Debatem sobre as estratégias dos agricultores familiares para 

sua persistência no campo. 

Gavioli et al., (2011) Análise do assentamento rural e principais agriculturas 

praticadas.  

Salvador (2011) Reflexão sobre o processo de modernização da agricultura 

brasileira. 

Carneiro (2013) Apresenta a noção de ruralidade no contexto entre campo e 

cidade.  

Anceles (2014) Discussão sobre o ganho indireto dos cooperados de 

cooperativas de produção agropecuária e agroindustriais.  

Loose & Niederle (2014) Aborda a emergência de novas representações do mundo rural 

contemporâneo no contexto brasileiro. 

Grisa & Schneider (2014) 
Análise da política pública para a agricultura familiar, focando 

em políticas sociais e assistenciais e o terceiro. 

Gonçalves (2014) Análise do PRONAF. 

Fonte: Elaborado pela Autora (2015) 
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2.2 Práticas Ambientais na Agricultura Familiar   

A agricultura é uma atividade que permite ao homem produzir alimentos e recursos 

renováveis e contribui, também, para o desenvolvimento do meio rural. Ao longo dos séculos, 

a produção agrária tem desenhado paisagens de grande beleza e contribuído para a conservação 

da biodiversidade através da utilização das terras de uma forma adequada às condições naturais 

(agricultura tradicional). Diversos fatores, entre os quais o aumento exponencial da população 

humana e as políticas agrárias desenvolvidas, têm originado outro tipo de agricultura 

(agricultura convencional) na qual predominam as técnicas intensivas, com recurso a produtos 

agroquímicos, apresentando consequências graves no ambiente (Costa, 2010). 

O ambiente natural assim como os ambientes construídos são percebidos de acordo com 

os valores e as experiências individuais dos homens onde são atribuídos valores e significados 

em um determinado grau de importância em suas vidas. Neste sentido, o que se percebe do 

homem no campo é a existência de um saber tradicional, práticas que se manifestam em seu 

trabalho na terra, pautado por uma relação mais harmoniosa com a Natureza, mas que também 

incorpora outros saberes, inclusive, elementos de uma ideologia moderna de produção (de 

Souza, Gonçalves, & Soares, 2011).      

Configura-se nesse caso, o confronto de dois saberes: o tradicional e o científico – 

moderno. De um lado, está o saber acumulado das populações tradicionais sobre os ciclos 

naturais, a reprodução e migração da fauna, a influência da lua nas atividades de corte da 

madeira, da pesca, sobre os sistemas de manejo dos recursos naturais, as proibições do exercício 

de atividades em certas áreas ou períodos do ano, tendo em vista a conservação das espécies. 

De outro lado, está o conhecimento científico, oriundo das ciências exatas que não apenas 

desconhece, mas despreza o conhecimento tradicionalmente acumulado (Diegues, 1998).

 Conforme apresentado por Leff (2001), a compreensão desses saberes pode fornecer 

informações essenciais na definição de estratégias a serem incorporadas pelos diversos atores 

sociais na construção de suas práticas ambientais e planejamento.     

 As Práticas Ambientais aparecem como uma necessidade em qualquer meio produtivo. 

Atualmente, com a preocupação ambiental e a conservação dos recursos naturais, todas as 

organizações precisam desenvolver medidas que, atendendo a legislação vigente, amenizem ou 

eliminem os efeitos gerados ou estimulados por seu processo produtivo ao meio ambiente e à 

sociedade. Estas práticas possibilitam a continuidade de suas atividades e a melhoria de sua 

imagem mercadológica como empreendimento sustentável (Kesseler, Piccinin, Rossato, Dörr, 

de Freitas & Marin 2014).          
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A agricultura, por se utilizar da capacidade produtiva dos recursos naturais, bem como 

por sua interação com o meio ambiente seja através da dispersão de resíduos, tanto físicos como 

químicos, possui grande potencial em influenciar os agentes naturais e, consequentemente, 

impactar os compartimentos ambientais. Além disso, é um importante agente econômico e 

social, tanto pela representatividade da produção de alimentos como também por ser o meio de 

subsistência de grande parte da população que desenvolve esta atividade na forma de produção 

familiar, os produtores de agricultura familiar.     

Para Assad & Almeida (2004), as diferentes proposições de agricultura sustentável 

podem ser bem apreendidas pelo pequeno agricultor, e de cunho familiar, enfrentando 

“dificuldades", situados em regiões onde faltam recursos materiais, físicos e financeiros, e 

produzindo, antes de tudo, para assegurar sua subsistência. A médio e longo prazos, o segundo 

cenário aparece de forma muito plausível. De fato, em se tratando de uma agricultura 

convencional de maneira específica e de sua "ecologização2", certos fatos se manifestam de 

forma visível através de práticas mais voltadas para a conservação ambiental, como, por 

exemplo, o uso da compostagem, da adubação verde, enfim, do manejo ecológico dos solos, do 

recurso à luta biológica integrada contra pragas e doenças, que implica no abandono de produtos 

e práticas consideradas nocivas para as pessoas e para o ambiente.    

Os produtores da agricultura familiar, estão cada vez mais pressionados a orientar suas 

atividades a fim de proteger o meio ambiente, seja através do cultivo tradicional ou do cultivo 

do orgânico. As formas de organização e a preocupação com a proteção dos recursos naturais 

na agricultura familiar vêm sendo pressionada seja pelas próprias necessidades de cultivo na 

melhora do uso do solo ou pelos consumidores que estão cada vez mais exigentes (Bellon & 

Abreu, 2005). Estudo realizado com seis produtores rurais no interior paulista, mostra quais são 

às práticas adotadas mais comuns entre os agricultores vinculados a cooperativa agrícola da 

região. Algumas práticas de gestão ambiental com foco na prevenção da poluição, tais como 

gestão dos resíduos, tanto dos domésticos, como das embalagens de defensivos agrícolas, 

práticas para redução de energia e, ainda, medidas para evitar o desperdício de insumos, como 

apontado na Tabela 1. 

 

 

 

                                                 
2 Ecologizar é uma expressão proposta pelo arquiteto e ambientalista brasileiro Maurício Andrés Ribeiro no seu livro, 

"Ecologizar, pensando o ambiente humano" publicado em 1998 e republicado em 2009. Termo definido como “Conscientizar 

para a importância dos princípios ecológicos”.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquiteto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ambientalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Tabela 1- Práticas de sustentabilidade mais frequentes nas propriedades rurais 

 

 

Fonte: de Lima Caires & de Oliveira (2015) 

 

Dentre as práticas mais adotadas pelos agricultores, a prática de irrigação mais utilizada 

é a irrigação localizada por gotejamento, prática otimiza o consumo de água pois aplica apenas 

a quantidade necessária para cada planta, evitando desperdício. Os produtores, em geral, 

apresentam a preocupação com o tema solo e realizam análise para a preparação adequada antes 

do plantio, adotam o rodízio de culturas e ainda constroem terraços (degraus para plantar) para 

evitar a erosão pelo escoamento das águas de chuva. Neste caso, embora todos os pesquisados 

praticassem a coleta seletiva, a compostagem não foi uma prática comum entre eles, 
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possivelmente por falta de conhecimento sobre os benefícios e a técnica apropriada (de Lima 

Caires & de Oliveira, 2015).  

2.2.1 Desafios da Agricultura  

Embora a sustentabilidade da agricultura seja defendida e almejada por diferentes 

setores produtivos e por diferentes segmentos sociais, ela ainda se apresenta como um desafio. 

As alternativas de manejo agrícola sustentável, que permitem a minimização de danos 

ambientais, esbarram muitas vezes em interesses econômicos distintos. Além disso, mesmo 

quando se observa uma melhora na relação agricultura e ambiente, por meio de tecnologias 

consideradas menos agressivas, está nem sempre está associada a uma sustentabilidade social. 

Ou seja, a sustentabilidade está se impondo muito mais pelo aporte da questão ambiental do 

que pelo lado da justiça social (Assad & Almeida, 2004).     

 Constata-se, pois, que a atividade agrícola, reconhecidamente essencial para a produção 

de alimentos e de produtos de primeira necessidade para o bem-estar humano gera inúmeros 

desafios. Segundo os autores, Assad & Almeida (2004) esses desafios são colocados tanto para 

governos e sociedade como para os agricultores e podem ser considerados a partir de cinco 

vertentes básicas: 

a) desafio ambiental - considerando que a agricultura é uma atividade que causa 

impactos ambientais, decorrentes da substituição de uma vegetação naturalmente adaptada por 

outra que exige a contenção do processo de sucessão natural, visando ganhos econômicos, o 

desafio consiste em buscar sistemas de produção agrícola adaptados ao ambiente de tal forma 

que a dependência de insumos externos e de recursos naturais não renováveis seja mínima; 

b) desafio econômico - considerando que a agricultura é uma atividade capaz de gerar, 

a curto,  médio e longo prazos, produtos de valor comercial tanto maior quanto maior for o 

valor agregado, o desafio consiste em adotar sistemas de produção e de cultivo que minimizem 

perdas e desperdícios, que apresentem produtividade compatível com os investimentos feitos, 

e em estabelecer mecanismos que assegurem a competitividade do produto agrícola no mercado 

interno e/ou externo, garantindo a economicidade da cadeia produtiva e a qualidade do produto;  

c) desafio social - considerando a capacidade da agricultura de gerar empregos diretos 

e indiretos, e de contribuir para a contenção de fluxos migratórios, que favorecem a urbanização 
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acelerada e desorganizada, esse desafio consiste em adotar sistemas de produção que assegurem 

geração de renda para o trabalhador rural e que este disponha de condições dignas de trabalho 

com remuneração compatível com sua importância no processo de produção. Considerando o 

número de famintos no planeta, e particularmente no Brasil, é necessário que a produção de 

agrícola contribua para a segurança alimentar e nutricional. Considerando ainda que o contexto 

social não é uma externalidade de curto prazo do processo produtivo e, portanto, do 

desenvolvimento, é necessário construir novos padrões de organização social das produções 

agrícolas por meio da implantação de reforma agrária compatível com as necessidades locais e 

da gestação de novas formas de estruturas produtivas;  

d) desafio territorial – considerando que a agricultura é potencialmente uma atividade 

capaz de integrar-se a outras atividades rurais, esse desafio consiste em buscar a viabilização 

de uma efetiva integração agrícola com o espaço rural, por meio da pluriatividade e da 

multifuncionalidade desses espaços;  

e) desafio tecnológico – considerando que a agricultura é fortemente dependente de 

tecnologias para o aumento da produção e da produtividade, e que muitas das tecnologias, 

sobretudo aquelas intensivas em capital, são causadoras de impactos ao ambiente, urge que se 

desenvolvam novos processos produtivos onde as tecnologias sejam menos agressivas 

ambientalmente, mantendo uma adequada relação produção/produtividade.  

Esses desafios são maiores e mais complexos quanto maior o número de limitações 

impostas pelo ambiente e, para superá-los, é necessário um profundo conhecimento sobre o 

meio, tanto em seus aspectos físicos e biológicos quanto em seus aspectos humanos. É 

necessária uma nova agricultura que concilie processos biológicos (base do crescimento de 

plantas e animais) e processos geoquímicos e físicos (base do funcionamento de solos que 

sustentam a produção agrícola) com os processos produtivos, que envolvem componentes 

sociais, políticos, econômicos e culturais. Essa abordagem, segundo Assad & Almeida (2004), 

devem se basear no conhecimento que se tem hoje do funcionamento dos ecossistemas 

terrestres:      

i) o equilíbrio da natureza é extremamente delicado (e instável) e o homem 

pode modificá-lo de maneira irreversível;    

      

ii) a Terra não é um reservatório ilimitado de recursos;   
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iii) no longo prazo, a sociedade jamais é indenizada pelos danos ambientais 

e pelos desperdícios de recursos naturais, nem em termos econômicos, nem 

em termos sociais; e  

 

iv) o fictício bem-estar de alguns segmentos sociais se dá à custa da 

exploração real e atual de excluídos, que não usufruem vantagens econômicas 

e sociais mínimas, e pelo comprometimento das novas gerações, que tendem 

a se deparar com problemas sociais e econômicos cada vez mais complexos.  

 

No Quadro 2, estão relacionados os principais autores e suas abordagem sobre as 

“Práticas Ambientais na Agricultura Familiar”.  

      

          Quadro 2 – Autores e suas abordagens sobre Práticas Ambientais 

 

Autor Abordagem 

Assad & Almeida (2004) 
Artigo reflete sobre os desafios e as condições sociopolíticas para 

a consolidação da agricultura sustentável. 

Bellon & Abreu (2005) 
Artigo mostra minifúndios organizados para desenvolver 

agricultura orgânica e responder a diversos objetivos. 

Costa(2010) 
 Abordar as questões relacionadas com o conceito de 

sustentabilidade, de modo geral, e de agricultura sustentável. 

Diegues (1998) 

Aborda as relações simbólicas e do imaginário entre o homem e a 

natureza, considerando como centro da análise as áreas naturais 

protegidas.  

de Lima Caires & de 

Oliveira(2015) 

Estudo sobre práticas de sustentabilidade existentes em pequenas 

e médias propriedades rurais, bem como seus elementos inibidores 

e os facilitadores na adoção de práticas de gestão com orientação 

à sustentabilidade. 

Kesseler, Piccinin, Rossato, 

Dörr, de Freitas & Marin 

(2014) 

Estudo apresenta a análise das práticas dos produtores rurais 

quanto à legislação ambiental brasileira vigente. 

Leff (2001) Estuda a composição histórica da percepção ambiental.  

de Souza & Soares  (2011) 

Busca compreender como os assentamentos rurais se interagem 

com o ambiente e implementam ações na recuperação e 

preservação dos recursos naturais.  

Fonte: Elaborado pela Autora (2015) 

2.3 Cooperativas como Agentes do Empreendedorismo Social  

“Ser empreendedor não é somente acumular conhecimentos, mas possuir atitudes, 

comportamentos, formas de percepção do mundo e de si mesmo, é voltar-se para atividades em 
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que o risco e a capacidade de inovar, de ser perseverante e de conviver com a incerteza” 

(Dolabela, 2006, p. 30).         

 O empreendedorismo é considerado um dos responsáveis pelo crescimento econômico 

e social, conhecido pelo fato de conjugar esforços no sentido de incorporar práticas de mercado, 

porém, buscando soluções para problemas sociais evidenciando que o empreendedorismo 

representa uma temática com grande crescimento. Ávila, Barros, Madruga & Schuch (2014).

 Dessa forma, enquanto o empreendedorismo tem a sua base na dimensão econômica, o 

empreendedorismo sustentável evolui esse escopo e envolve também o desenvolvimento 

sustentável e seus benefícios ambientais e sociais (de Freita, Klay & Teixeira, 2014).  

 No entanto, há ainda uma grande incerteza sobre a natureza do papel do 

empreendedorismo e como este conceito se desdobra conjuntamente com a sustentabilidade.  

(Parrish, 2010). Na visão de   chegar ao empreendedorismo sustentável os empreendedores 

devem atuar nas três dimensões (social, ambiental e econômica). Formas de organização que 

sejam capazes de reunir os trabalhadores, captar recursos, abrir acesso ao mercado e capacitar 

os trabalhadores, garante a essas familias o desenvolvimento de forma equilibrada (Young & 

Tilley, 2006).           

 As cooperativas, como promotoras do empreendedorismo, poderão enfim devolver a 

autoestima a essas populações dignificando os trabalhadores da “velha” economia, 

incentivando a sua integração em redes de microempresas e desse modo contribuindo para a 

valorização económica dos recursos específicos dos territórios sob pressão (Oliveira, 2010).

 Segundo a definição da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo 

(OCESP), que desde a sua constituição, em 1970, defende e divulga os benefícios e os 

princípios do cooperativismo. Define as cooperativas como: associações autônomas de pessoas 

que se unem voluntariamente para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e 

culturais comuns a seus integrantes. Constituem-se em empresas de propriedade coletiva, a 

serem geridas democraticamente (OCESP, 2015). 

2.3.1 A trajetória do Cooperativismo Agropecuário no Brasil  

O início da história do cooperativismo agropecuário no Brasil é marcado por uma 

estrutura autoritária, na qual os interesses dos agricultores familiares não eram considerados. 

Suas iniciativas eram para produção exportadora, privilegiando a monocultura, agricultores que 

detinham grandes extensões de terra. A partir da crise econômica mundial no final dos anos 
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1920, o governo brasileiro redefine suas estratégias de produção incentivando a constituição de 

cooperativas agropecuárias, sobretudo as cooperativas que conseguissem escoar a produção da 

pequena propriedade (Costa, Amorim, Gomes, & Silva, 2015).    

Para Abramovay (2010), os movimentos sociais influem sobre o desenvolvimento 

territorial por sua própria existência: eles são forças que atuam no sentido da democratização 

das oportunidades de geração de renda, e sua extraordinária capacidade de construir 

organizações econômicas mostra uma força coletiva empreendedora surpreendente. Para se 

inserirem nos mercados e resistir às desigualdades geradas pelo mundo contemporâneo, os 

setores populares têm desenvolvido diversas iniciativas de geração de trabalho e renda, como 

cooperativas e associações (Ferreira, Von Ende, Rossés, Madruga, & Marçal, 2014). 

 Lauschner (1994) define como modelo cooperativo, um grupo de associados, produtores 

rurais que em conjunto, através de cooperativa compravam e vendiam em cojunto. Modelos de 

economia solidária com predomínio o fator trabalho sobre o fator capital, capaz de assegurar 

poder econômico igual para todos, oferecendo um voto por associado, operando apenas ao nível 

dos custos. Ou seja, eliminar todo e qualquer lucro, assegurando que o excedente gerado (depois 

de pagos os insumos, o fator capital, trabalho e impostos), seja distribuido segundo as operações 

dos associados para com a cooperativa.     

Estimular a organização dos produtores e trabalhadores rurais por meio de associações 

ou cooperativas, com o propósito de legitimar a sua participação nas tomadas de decisão, que 

geralmente são os segmentos mais desfavorecidos e desorganizados ao atendimento das 

demandas sociais básicas. Desafios enfrentados através da construção de políticas de 

desenvolvimento que consigam articular o projeto local com o projeto global, de modo a 

preservar a geração de renda e a diminuição das desigualdades sociais, transformando as 

dificuldades e obstáculos em oportunidades (Campanhola & da Silva, 2000).  

 Os processos de globalização deixaram as disputas pelos mercados mais acirradas entre 

os atores que nele atuam, ocasionando a exclusão de parte da população do sistema de produção. 

No que se refere a agricultura familiar, a constituição de associações e cooperativas se mostra 

como uma importante ferramenta de organização social, política e econômica. Nesta 

perspectiva, o cooperativismo apresenta-se como uma alternativa interessante aos agricultores 

familiares, organizando, agregando valor, comercializando e de alguma forma tentando inserir 
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a produção em mercados locais, regionais e globais, constituindo-se como instrumento de 

enfrentamento à concorrência empresarial (Ribeiro & Da Silva, 2012).  

2.3.2 O Cooperativismo na Agricultura Familiar 

As mais antigas experiências comunitárias e as mais duradouras nasceram na 

agricultura. As antigas comunidades agrícolas se baseavam tradicionalmente em comunidades 

familiares, em que a propriedade era uma, coletiva e indivisível. Os Aztecas, povo originário 

das Américas, contavam com sistemas comunitários como o dos Capulli e Altpetlalli, que eram 

comunidades rurais organizadas à base de laços familiares. Tratava-se de grupos de vizinhança 

e parentesco e os possuidores das terras não podiam vendê-la, mais eram transmitidas via 

herança. A organização interna dessa instituição possuía fisionomia acentuadamente religiosa.

 Ainda no meio rural, é tradicional o desenvolvimento de formas mais embrionárias de 

cooperação, tais como os mutirões, as trocas de dias de serviço, as roças comunitárias, etc. Essas 

formas de cooperação remontam aos tempos da colonização e se perpetuam até os dias atuais. 

Elas têm origem nas práticas tradicionais dos primeiros colonos portugueses e também dos 

povos africanos, que conformaram parte significativa do campesinato brasileiro. (Christoffoli, 

2000). Neste contexto, a união de forças por via do associativismo e do cooperativismo na 

agricultura, surgem como alternativas viáveis para a sustentabilidade das unidades produtivas 

e das atividades agropecuárias dos agricultores, tendo como aspectos positivos o aumento da 

renda, a conservação ambiental, a criação de espaços de comercialização e a participação nos 

programas governamentais de aquisição de produtos (Lima & Vargas, 2015).  

 No entanto, a reprodução da agricultura familiar por meio das cooperativas de 

trabalhadores se organizava em busca da sustentabilidade nos meios produtivos. Esta 

diversificação representou uma possibilidade estratégica estrutural pela não dependência total 

em relação ao mercado. Chamando a atenção, para o aspecto da autonomia do agricultor 

familiar nestes processos de reprodução social:  

(...) “É em razão das decisões tomadas pela família e pelo grupo doméstico, 

frente às   condições materiais e ao ambiente social e econômico no qual 
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estiver inserida, que ocorrerá ou não sua reprodução social, econômica, 

cultural e moral” (Schneider, 2003, p.95). 

A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural de 2004 (PNATER), que 

como sublinham Pires et al., (2009), propõe-se a apoiar as iniciativas voltadas para a 

comercialização dos produtos procedentes da agricultura familiar e sua inserção nos mercados, 

centrando suas ações numa metodologia participativa. Esse estímulo fica evidenciado em um 

dos objetivos da PNATER3: “Incentivar a construção e consolidação de formas associativas 

que, além de criar melhores formas de competitividade, sejam geradoras de laços de 

solidariedade e fortaleçam a capacidade de intervenção coletiva dos atores sociais como 

protagonistas dos processos de desenvolvimento rural sustentável” (Brasil, 2004).  

No presente trabalho, conforme anteriormente dito, considerar-se-ão como 

Cooperativas de Agricultores Familiares, grupos de produção coletiva de trabalhadores rurais 

em unidades autogestionadas que reúnam majoritária ou totalmente trabalhadores rurais, em 

condições de exercício de propriedade e posse coletivas sobre os meios de produção onde o 

trabalho dos associados é organizado mediante planejamento e normas coletivas 

autonomamente decididas e em que os resultados da produção são distribuídos com base na 

participação do trabalho de cada associado.  

A Quadro 3, resume alguns dos autores mencionados no texto e que contribuíram, para 

o levantamento dos estudos sobre o Cooperativismo no Brasil. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
3 Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) - Decreto No. 5.033 de 2004. Objetivo os 

serviços públicos: estimular, animar e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural sustentável, que envolvam 

atividades agrícolas e não agrícolas, tendo como centro o fortalecimento da agricultura familiar. 
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Quadro 3 - Principais autores e suas abordagens sobre a Cooperativismo 

Autor Abordagem 

Lauschner (1994) 
Análise do futuro da agricultura familiar, discutindo o 

cooperativismo e teóricas que evidenciam um modelo cooperativo.  

Campanhola et al., (2000) Apresenta características e tendências discutidas nas iniciativas de 

desenvolvimento rural. 

Christoffoli (2000) 
Aborda o desenvolvimento de cooperativas de produção coletivas 

de trabalhadores rurais no capitalismo 

Dolabela (2006) 
Texto dramatiza o processo de criação de uma empresa, 

contextualizando o problema e a motivação para o aprendizado. 

Young e Tilley (2006) Análise sobre a agenda de negócios sustentáveis. 

Bessant e Tidd (2009) 
Apresenta o conceito de empreendedorismo fazendo análise do 

perfil do empreendedor e suas principais características.  

Pires (2009) 
A análise buscou o entendimento de associativismo agrícola entre 

os agricultores familiares.  

Parrish (2010) Identificação das ações coletivas na agricultura familiar. 

Abramovay (2010) 
Apresenta duas organizações egressas de movimentos sociais 

procurando mostrar as tensões que vivem os movimentos. 

Oliveira (2010) Análise das cooperativas como agentes de empreendedorismo. 

Ribeiro e Da Silva (2012) 
Apresenta vantagens e benefícios das cooperativas agropecuárias 

para o fortalecimento da agricultura familiar.  

Bose (2013) 
Empreendimentos sociais como fonte de mudanças significativas no 

desenvolvimento social do território.  

Ferreira, et al., (2014) 
Analisa a rede de relacionamento dos produtores rurais que se 

alicerça nos pressupostos da Economia Solidária.  

de Freita e Teixeira (2014) 
Estuda a percepção de agricultores e de agentes de desenvolvimento 

acerca dos aspectos ambientais, sociais e econômicos. 

Ávila, Barros, Madruga & 

Schuch (2014) 

Analisa as características das publicações sobre o 

Empreendedorismo Social na base de dados no Web Of Science.  

Lima e Vargas (2015) 
Estuda o entendimento entre o associativismo agrícola e os 

agricultores familiares. 

Fonte: Elaborado pela Autora (2015)  



48 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Uma pesquisa científica é a realização concreta de uma investigação planejada e 

desenvolvida de acordo com as normas consagradas pela metodologia científica. Esta consiste 

num conjunto de etapas dispostas de forma ordenada que venham a ser vencidas na investigação 

de um fenômeno, incluindo “a escolha do tema, o planejamento da investigação, o 

desenvolvimento metodológico, a coleta e a tabulação de dados, a análise dos resultados, a 

elaboração das conclusões e a divulgação de resultados” (Silva, 2001, p. 22). A seguir será 

apresentada a classificação da presente pesquisa, o processo de identificação da amostra e de 

coleta e tabulação dos dados.  

A pesquisa foi estruturada seguindo uma abordagem qualitativa. Segundo Godoy (1995) 

este tipo de pesquisa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental. O contato direto do pesquisador com o ambiente analisado, 

registrando suas notas e descrevendo seus resultados. 

Hair et al., (2005), usa três categorias para classificar uma pesquisa: exploratória, a 

descritiva e a casual. Na pesquisa exploratória, o objetivo aproxima-se do fenômeno ou 

consegue nova compreensão dele, para que pesquisas futuras possam conseguir formular novos 

problemas a partir das hipóteses criadas. A pesquisa descritiva caracteriza uma situação ou 

estabelece relações entre variáveis. Por outro lado, a pesquisa casual procura verificar uma 

hipótese de relações causa e efeito entre as variáveis, tendo como premissa central, 

independente do caminho a ser tomado quanto à investigação do problema de pesquisa.  

Para Vergara (1998), a pesquisa pode ser considerada como exploratória aquela 

investigação que é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado. Por sua natureza de sondagem, não comporta hipóteses que, todavia, poderão 

surgir durante ou ao final da pesquisa, tratando-se de aprofundar conceitos preliminares. 

Para Malhotra (2001), em uma pesquisa exploratória, é necessário definir o problema 

com maior precisão, identificando cursos relevantes de ação ou obter dados adicionais antes 

que se possa desenvolver uma abordagem. O planejamento da pesquisa precisa ser flexível, de 

modelo a permitir a consideração de muitos aspectos diferentes de um fenômeno. A amostra 

selecionada é pequena e não representativa. Os dados primários, são em geral de natureza 

qualitativa e como tal analisado, onde seus métodos de coleta de dados utilizados em uma 

pesquisa exploratória são: entrevistas com especialistas, estudos de caso, análise de dados 

secundários e pesquisa qualitativa.  
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Foi realizado um estudo exploratório de cunho bibliográfico e de campo, por meio de 

entrevistas semiestruturadas realizadas junto às cooperativas de agricultores rurais e entidades 

apoiadoras pelo projeto em Ibiúna/SP. 

O estudo de caso tem se tornado a estratégia preferida quando os pesquisadores 

procuram responder às questões “como” e “por que” certos fenômenos ocorrem, quando há 

pouca possibilidade de controle sobre os eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre 

fenômenos atuais, que só poderão ser analisados dentro do algum contexto de vida real. Por 

outro lado, o estudo de casos múltiplos, o objetivo é descrever mais de um sujeito, organização 

ou evento, e pretendem estabelecer comparações (Godoy, 1995).  Salientando Yin (2001), que 

as evidências dos casos múltiplos são reconhecidas como mais fortes do que as evidências de 

caso único. 

Um estudo de caso único permite um maior aprofundamento na investigação e é 

frequentemente utilizado em pesquisa longitudinal. Porém, existe uma limitação no grau de 

generalização (validade externa) uma vez que existe o risco de um julgamento inadequado em 

função de ser um evento único (Souza, 2005). Na adoção de estudo de casos múltiplos, pode-

se ter um maior grau de generalização dos resultados, porém, espera-se uma profundidade 

menor na avaliação de cada um dos casos, além de consumir muito mais recursos (Yin, 2001; 

Souza, 2005).  

O método de pesquisa utilizado foi o de multicasos ou estudo de casos múltiplos, que 

conforme Yin (2001) deve conter revisão bibliográfica detalhada e dar atenção às questões ou 

objetivos da pesquisa, visando contribuir com o conhecimento dos fenômenos individuais, 

grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados. Utilizando-se de três fases de acordo 

com o autor: (1) a definição e o planejamento dos casos; (2) a preparação, a coleta de dados e a 

análise das informações; e (3) novamente a análise e as conclusões, conforme descrito na figura 

4. 
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Figura 4 - Passos e Procedimentos de Pesquisa com um Estudo Multi-Casos  

                                     Fonte:  Adaptado de Yin (2001) 

Eisenhardt (1989) defende que o uso de múltiplas fontes de dados e a interação com os 

constructos desenvolvidos a partir da literatura possibilitam que o pesquisador alcance uma 

maior validade construtiva da pesquisa. Além disso, o uso de diversas fontes de evidência 

permite a utilização da técnica de triangulação, que compreende uma iteração entre as diversas 

fontes de evidência para sustentar os constructos, proposições ou hipóteses, visando analisar a 

convergência das fontes de evidência. Cabe ainda destacar que as entrevistas devem considerar 

diferentes indivíduos, em uma perspectiva diversificada em termos de áreas funcionais, níveis 

hierárquicos, ou quaisquer outras características importantes, como por exemplo, o grau de 

escolaridade ou o sexo (Miguel, 2007).         

3.1 Delimitações do universo da pesquisa 

Para compreender os diferentes aspectos e as particularidade de Ibiúna/SP, foi 

necessário conduzir a pesquisa de forma a reconstruir a trajetória dos agricultores rurais e o 

primeiro passo foi buscar auxilio da Secretaria de Agricultura de Ibiúna para levantamento das 

informações quanto ao número de agricultores familiares, seja produtor autônomo ou 

organizado em cooperativa/associação. A prefeitura não dispunha das informações, indicando 
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o Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do estado de São Paulo 

(LUPA), para o levantamento dos dados.        

A partir dos dados divulgados pelo LUPA, o município conta com 1378 Unidades de 

Produção Agropecuária (UPA), agricultores cadastrados (LUPA, 2008). Como não houve 

acesso ao contato dos agricultores e a dificuldade de acesso as propriedades por conta da grande 

extensão do território, optou-se pelas cooperativas de trabalhadores rurais, por ter uma amostra 

por conveniência (intencional) de 10% deste total de UPAs, 3 (três) cooperativas/associações, 

que compreende cerca de 100 cooperados compreendendo cerca de 7,03% do esperado. 

Seguindo o critério definido pelo PRONAF para as cooperativas, outro cuidado foi 

considerar as cooperativas/associação que tenham a Declaração de Aptidão ao Pronaf, (DAP) 

para pessoas jurídicas (DAP – Jurídica), certificação de acesso aos programas do PRONAF, 

que tem por objetivo o financiamento de atividades agropecuária (Felipe & Frederico, 2014). 

 Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), os órgãos e entidades 

autorizados a atuarem como emissores de DAP devem providenciar seu cadastramento. Devem 

atender aos seguintes pré-requisitos: Ter personalidade jurídica; ser representante legal dos 

agricultores familiares ou prestar serviços de assistência técnica e/ou extensão rural; ter 

experiência mínima de um ano, devidamente comprovada, no exercício de sua atribuição ou 

objetivo social junto aos agricultores familiares (MDA, 2013).   

A relação de todas as cooperativas/associações de agricultores cadastrados no 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, que possuem a DAP, foi de 544 DAP ativas, 91 

desativadas, totalizando cerca de 653, empreendimentos cadastrados. Cruzando as informações 

com os dados do LUPA, a interpretação feita pelo corpo técnico da prefeitura, foi que pode 

ocorrer de um grupo estar organizado como associação/cooperativa e não ter a DAP, ou ter a 

DAP e não estar ativo, como é o caso das 91 DAP’s desativadas. Com esse número, temos uma 

amostra de 15.4% das cooperativas cadastradas no DAP em Ibiúna/SP.   

Partindo deste número, as cooperativas foram selecionadas mediante entrevista prévia 

com técnico responsável pela “Casa da Agricultura” do município de Ibiúna. SP, buscando 

identificar a localização das cooperativas/associações de agricultores familiares, com cultivo 

predominante de hortaliças na região. O responsável técnico agrícola, Sr. Carlos Rombini, foi 

entrevistado seguindo um roteiro não estruturado, sobre a dinâmica e o funcionamento das 

formas de organizações do território. O entrevistado forneceu contato dos grupos, cooperativas 

e associações mais atuantes na região e entre elas foram identificadas doze organizações: 

Cultivar, Veio da Terra, CAISP, Cio da Terra, Viver, Santo Onofre, APPRI, APPOI, COAFI, 
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COAGRIS, APROVE e Rio de Una. Dentre os grupos organizados, foram identificados 05 

(cinco) grupos atuantes e legalizados como cooperativa e/ou associação.  

3.2 Definições da amostra da pesquisa 

Com 85% do território coberto por matas e mananciais, Ibiúna, a 75 quilômetros da 

Cidade de São Paulo, buscou no cultivo orgânico uma forma de conciliar conservação ambiental 

com geração de renda para o agricultor familiar. Um grupo de 80 produtores que trabalha com 

produção orgânica certificada de legumes e hortaliças, ou seja, cultivo livres de agrotóxicos. A 

produção cresce tanto que a Secretaria de Agricultura local vai reivindicar para a cidade o título 

de “capital da verdura orgânica” no Estado de São Paulo. (Estadão, 2011). Desta forma, trata-

se, então, de compreender como os agricultores se mobilizam e como constroem sua identidade 

perante outros grupos como os quais interage. Essas conexões sociais entre formas de 

organização são igualmente objeto de estudo. 

Por meio dos dados secundários, identificou-se a localização dos trabalhadores rurais 

no território de Ibiúna, São Paulo. As cooperativas foram selecionadas seguindo as orientações 

do entrevistado da Casa da Agricultura de Ibiúna. Dentre os onze grupos identificados, cinco 

deles se dispuseram a participar da pesquisa. São eles: duas cooperativas e três associações, 

conforme o                  Quadro 4 – Cooperativas e Associais de trabalhadores rurais de Ibiúna  

que resume o nome, ano de fundação, o número de cooperados e dados referentes à produção e 

venda dos produtos.        
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                 Quadro 4 – Cooperativas e Associais de trabalhadores rurais de Ibiúna/SP, selecionados para o presente estudo 

 

                                                                     Fonte: Elaborado pela Autora (2015) 

 

COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES ANO DE FUNDAÇÃO

No. 

COOPERADOS/ 

ASSOCIADOS

CARACTERÍSTICAS / MISSÃO DO GRUPO

APPOI - Associação de Pequenos  Produtores Orgânicos 

de Ibiúna 
2000 15 Fortalecer e organizar micro produtores orgânicos.

APPRI - Associação dos Pequenos Produtores de Ibiúna 1989 25
Fortalecer e organizar micro produtores a fim de melhorar a 

comercialização e diminuir o êxodo rural. 

CAISP - Cooperativa Agropecuária de Ibiúna 1995 35

Missão: Comercializar verduras e legumes, respeitando o 

meio-ambiente contribuindo para o bem estar da população 

e o desenvolvimento socioeconômico dos cooperados, 

colaboradores e seus parceiros.                 

COAGRIS - Cooperativa dos Agricultores Orgânicos e 

Solidários de Ibiúna 
1975 20

Cooperativa dos agricultores orgânicos e solidários de 

Ibiúna. Nasceu com o objetivo de construir um mercado 

alternativo de comercialização.

APROVE - Associação dos Produtores Orgânicos do 

Bairro Verava 
2007 9

Nasceu com o objetivo de buscar independência, 

principalmente na resolução de problemas técnicos de 

produção. 

104TOTAL DE COOPERADOS / ASSOCIADOS
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3.3 Estratégias de coleta dos dados 

A coleta de dados foi dividida em três abordagens diferentes – uma genealógica: 

origem social do termo “Agricultura Familiar”, empírica: verificar, mediante a pesquisa 

qualitativa, como os realizadores se percebem e a partir de que categorias organizam o 

discurso sobre sua atividade profissional; e outra, bibliográfica: análise dos textos 

profissionais, da imprensa especializada e de documentos.     

 Os dados primários foram coletados por meio das entrevistas semiestruturadas 

com os representantes das cooperativas que possuam o cargo de diretor administrado ou 

de produção e que possuíam maior interação com os cooperados, além de possuírem 

conhecimento do processo agrícola. Cabe ainda destacar que as entrevistas consideram 

diferentes indivíduos, em uma perspectiva diversificada em termos de áreas funcionais, 

níveis hierárquicos, ou quaisquer outras características importantes, como por exemplo, 

o grau de escolaridade ou o sexo (Miguel, 2007).     

 De forma complementar as entrevistas semiestruturadas, foram analisados alguns 

dados secundários, por meio de documentos apresentados pelas cooperativas e 

organizações apoiadoras da agricultura familiar na região. Entre as principais 

informações das cooperativas que foram obtidas nesses documentos destacam-se: 

estatutos, atas de reuniões, relatórios internos, manuais e códigos de ética e de conduta. 

Também foram coletados dados disponíveis nos sites das cooperativas/associações, 

artigos, dissertações e outras publicações acadêmicas relacionadas às organizações em 

questão.

3.4 Instrumentos de coleta de dados 

A coleta dos dados primários foi a partir de entrevistas seguindo um roteiro 

semiestruturado. Com o intuito de levantar informações sobre:  o perfil das cooperativas, 

seus meios de produção, comercialização e interação com o meio ambiente. O roteiro 

utilizado encontra-se disponível no Apêndice 1.   
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O quadro 5 apresenta as informações detalhadas dos entrevistados. Ao todo, foram 

pesquisadas: 02 (duas) cooperativas e 03 (três) associações, um total de 05 (cinco) 

organizações participantes e foram realizadas 15 entrevistas.  

 Quadro 5 – Lista dos Entrevistados das Cooperativas e Associações 

Cooperativas/Associações Cargo do Entrevistado 
Identificação 

nesta 
Dissertação 

APPOI  

Presidente  APO1 

Administrativo  APO2 

Coordenador Geral  APO3 

APPRI 

Presidente AR1 

Administrativo  AR2 

Tesoureiro/Motorista AR3 

CAISP 

Presidente C1 

Gerente de Produção Agrícola C2 

Comercial C3 

COAGRIS 

Presidente CG1 

Agrônomo/técnico  CG2 

Administrativo CG3 

APROVE 

Presidente ADM APV1 

Presidente Financeiro APV2 

Administrativo APV2 

                          Fonte: Elaborada pela Autora (2015) 

Para caracterizar o nível das práticas ambientais, foi utilizado um questionário 

lúdico, contendo figuras que melhor descrevessem a situação dos casos pesquisados. A          

Figura 5, mostra como foi representada esta fase no questionário.  

         Figura 5 – Classificação do grau das práticas conhecidas pelos agricultores 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário de Pesquisa (2015) 

 

O modelo de escala adotado foi a Escala de Likert (1967) na qual os pesquisados 

responderam a cada quesito por intermédio de vários graus de concordância. O nível de 

1 2 3 4 5

Muito Pouco Pouco Razoável Frequente

Muito 

Frequente
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concordância dos questionários em relação aos fatores investigados foi enumerado por 

meio de uma escala formada por cinco pontos equidistantes, sendo: 

1. Muito Pouco: classificada como prática conhecida, mas não praticada.           

2. Pouco: classificada como prática conhecida e, mas muito pouco praticada.          

3. Razoável: classificada como prática conhecida, praticada, mas não tão explorada.             

4. Frequente: classificada como prática praticada com frequência.                        

5. Muito Frequente: classificada como prática extremamente importante e incentivada 

pela organização.  

3.4 Análise dos resultados 

A análise dos casos foi realizada considerando diversas fontes de evidências que 

permitiram melhor avaliação dos casos. O uso de várias fontes permite uma ampla 

diversidade de informações. No mínimo, quatro princípios para Yin (2005), parecem 

fundamentar toda a boa ciência social e exigem sua inteira atenção: a análise deve deixar 

claro que se baseia em todas as evidências; a análise deve abranger todas as principais 

interpretações concorrentes; a análise deve se dedicar aos aspectos mais significativos de 

estudo de caso; deve-se utilizar o conhecimento prévio de especialista em seu estudo de 

caso. De preferência, deve-se demonstrar conhecimento das discussões e do debate atual 

sobre o tópico do estudo de caso.      

Segundo Yin (2001), uma das vantagens mais importes é o desenvolvimento de 

linhas convergentes de investigação, um processo de triangulação mencionado pois a 

descoberta ou conclusão em um estudo de caso será mais convincente se for baseado em 

várias fontes distintas de informações.  

Para Martins (2009), a confiabilidade de um estudo de caso poderá ser garantida 

pela utilização de várias fontes de evidências, utilização da técnica de triangulação, que 

compreende uma iteração entre as diversas fontes para sustentar os constructos, 
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proposições ou hipóteses, visando analisar a convergência das fontes de evidência, essas 

informações podem ser:  

a) de fontes de dados (triangulação de dados);    

b) entre avaliadores diferentes (triangulação de pesquisadores); 

c) de perspectivas sobre o mesmo conjunto de dados (triangulação de teoria);  

d) de métodos (triangulação de metodológica). 

Woodside e Wilson (2003) também afirmam ser necessárias a triangulação entre 

teoria/dados/teoria na aplicação do estudo de caso. Defendendo também, não só o uso de 

múltiplos métodos de coleta de dados nos casos, mas também a alternância entre eles. 

 Abaixo, segue algumas fontes de evidências que foram pesquisadas. 

1. Por meio do questionário, identificar o perfil dos agricultores rurais da região 

e práticas agrícolas empregadas no universo estudado. 

2. Descrever e analisar diferentes questões relativas ao processo de formação e 

organização das cooperativas.              

3. Identificar valores, concepções, ideias, que organizam as relações no interior 

desse meio profissional, buscando compreender suas diferentes concepções de 

aprendizagem do ofício. 

4. Configurar algum nível de generalização no que diz respeito a essa categoria 

profissional, ao seu sistema de aprendizagem, regras de funcionamento e 

relação com o trabalho rural. 

Para analisar os estudos de casos, a estratégia realizada foi, uma descrição 

analítica de cada caso individual, a partir da triangulação dos dados de cada cenário, 

conforme foi apresentado no capítulo 5.      

 Posteriormente, as interpretações do conjunto dos casos estudados foram 

realizadas a partir da estratégia de síntese de casos cruzados, proposta por Yin (2005). O 

autor orienta que a síntese de casos cruzados é uma técnica analítica que se aplica 

especificamente à análise de casos múltiplos. A técnica trata cada estudo de caso 

individual como um estudo separado e busca investigar se os diferentes casos 

compartilham semelhanças que possam refletir categorias analíticas.    

 Seguindo essas orientações é realizada uma leitura transversal dos casos, por meio 

da qual são identificadas categorias temáticas, relacionadas à problemática e aos objetivos 

da pesquisa. Especificamente nesta pesquisa, como categorias foram consideradas as 
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diversas práticas ambientais adotadas pelos respectivos casos estudados, conforme está 

disponível no capítulo 6.        
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4. PANORAMA DA REGIÃO – IBIÚNA/SP 

O capítulo quatro apresenta um panorama da região de Ibiúna, São Paulo. Região 

onde será realizada a pesquisa de campo. O capítulo inicia com um breve histórico da 

origem do nome da cidade e seus primeiros habitantes, a fim de buscarmos em sua história 

possíveis fatos que vieram a conduzir a agricultura como principal fonte de renda das 

famílias da região. Outro fator importante são seus aspectos ambientais, Áreas de 

Preservação Ambiental (APP’s) e bacias hidrográficas que dão ao município o título de 

“Estância Turística”, por suas belas paisagens e abundância de água.  

4.1 Histórico da Região 

A origem do município de Una, atual Ibiúna, vem do tupi-guarani. Una é um 

vocábulo tupi-guarani que significa "negro", "escuro", "preto", e ybi que significa "terra". 

Assim sendo, Ibiúna na linguagem tupi-guarani, significa "terra preta" (Prefeitura de 

Ibiúna, 2013). 

 

Imigração Portuguesa 

Em fins do século XVI e início do século XVII, foram chegando ao Vale de Una 

os primeiros imigrantes de origem portuguesa. Vieram atraídos pela abundância de 

madeira de lei e na esperança de encontrarem minérios e pedras preciosas. Por meio dos 

primeiros habitantes efetivos, os portugueses e seus descendentes continuaram a se 

estabelecer nas terras de Una e posteriormente Ibiúna (Prefeitura de Ibiúna, 2013). 

De início as atividades se traduziam na extração da madeira de lei, a lenha, o 

carvão vegetal e o aproveitamento do pó de serra. Dedicavam-se também na extração do 

palmito, o mel de abelhas, além das culturas de fumo, milho e feijão. Investiam na criação 

de animais que forneciam o leite e seus derivados, a carne, a banha, ovos e os chamados 

animais de tração usados na prestação de serviços (Prefeitura de Ibiúna, 2013). 

Foram os portugueses os fundadores de Una e sua descendência participou de 

todas as atividades desenvolvidas no município, desde a economia informal, a prestação 

de serviços, as funções e atividades liberais, a agricultura, indústria e o comércio. A 

participação na política municipal aparece com grande performance. Mais tarde, por meio 

dos portugueses, também vieram os negros africanos na condição de escravos e nos anos 
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de 1890 e 1891 a Vila de Una recebia em suas terras os primeiros imigrantes italianos 

(Prefeitura de Ibiúna, 2013). 

 

Marco histórico – Fundação de Ibiúna 

A freguesia de Una, atual Ibiúna, foi fundada em 29 de agosto de 1811, pelo 

capitão Salvador Leonardo Rolim de Oliveira. No entanto, a emancipação política e a 

autonomia administrativa ocorreram em 24 de março de 1857, quando a antiga Una foi 

elevada à categoria de município passando então a condição de vila (Prefeitura de Ibiúna, 

2013) 

Desde então, município de Ibiúna vem se destacando na produção de produtos 

agrícolas para abastecimento da região metropolitana do estado de São Paulo e ao mesmo 

tempo, ainda possui importantes fragmentos de remanescentes florestais pertencentes ao 

bioma Mata Atlântica  (Valarini, et al., 2011). 

 

Ibiúna - Estância turística 

O municípios de Ibiúna, levou o título de “Estância Turística”. Dos 1.093 km2 de 

Ibiúna, apenas de 10% é de zona urbana. Os outros 90% correspondem às áreas rurais de 

agricultura e pecuária de pequenos produtores e a áreas de preservação ambiental. Por 

essas características, Ibiúna foi selecionada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

como o único participante da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê 

(UGRHI-10) para a implantação do projeto piloto de PSA-Água no Estado de São Paulo 

(Projeto Mina d’Água),  projeto desenvolvido na microbacia do ribeirão do Murundu 

(Rosa, et al., 2014). 

Segundo a Prefeitura, Ibiúna é um dos 29 municípios paulistas considerados 

"estâncias turísticas" pelo estado de São Paulo, por cumprirem determinados pré-

requisitos definidos por lei estadual. Tal status garante ao municípios uma verba maior 

por parte do estado para a promoção do turismo regional. Isto também garante não apenas 

maior movimento turístico no município como também a presença de investimentos em 

residências de veraneios por pessoas de diversas partes do estado e do Brasil (Prefeitura 

de Ibiúna, 2013). 

 

Ibiúna é uma comunidade de múltiplos status e pode ser apresentada como:  

• Novo cinturão verde, localizado a 70 km de São Paulo, com 13 milhões de habitantes. 

• Estação turística, localizada sobre as franjas da Serra de Paraná piaçaba. 
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• Bacia hidrográfica que abastece de água potável os Municípios de Ibiúna e Sorocaba. 

• Possui altitudes entre 840 m e 1.214 m, e clima úmido e moderado. 

• Mais de 40% da superfície total (1.093 km2) está em reserva de biosfera, constituída da     

Floresta Atlântica. 

• Ibiúna protege as reservas legais e áreas de proteção permanente. 

 

A agricultura ainda é considerada a base econômica. Horticultura é a atividade 

dominante, em razão das seguintes características: 

• pequena estrutura de exploração: mais da metade dos produtores têm menos de 10 ha. 

• clima favorável para a horticultura. 

• presença de recursos hídricos que permitem o uso da irrigação. 

• importância da população rural (cerca de 43 mil habitantes no meio rural, do total de 

71.217 habitantes).          

Pode-se visualizar o território de Ibiúna no mapa representado na figura 6.             

 

Figura 6 - Mapa de Localização do Município de Ibiúna, São Pulo, SP 

 

Fonte:  Couto (2007) 
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4.2 Dados da Agricultura da região 

Os acontecimentos históricos foram em grande medida responsáveis pelas 

mudanças ocorridas no meio urbano e rural da região estudada. Através de diferentes 

formas de exploração agrícola foram alterando os hábitos e tecnologias na região, 

modificando espaços e hábitos dos agricultores permitindo interpretar melhores práticas 

no sistema agrícola. 

  O município de Ibiúna localiza-se na região sudeste do Estado de São Paulo, 

cinturão verde a 70 km da capital. É uma região montanhosa, com altitude entre 840 e 

1.214 m, clima temperado úmido, com verão temperado. Mais de 40% da sua superfície 

total pertencem a uma reserva de biosfera da Mata Atlântica. O clima do município, 

segundo a classificação de Koeppen, é o tropical de altitude (Cwa), com chuvas no verão e 

seca no inverno, com precipitações médias anuais em torno de 1.309 m. A vegetação 

predominante é a Floresta Ombrófila Densa Montana (Berker & Abreu, 2010).  

 Com o deslocamento do cinturão verde na década de 1980, que anteriormente era 

território voltado para a extração de madeira, foi alçado à condição atual de ser um dos 

grandes responsáveis pelo abastecimento hortícola da região metropolitana de São Paulo, 

fato originado a partir da escassez de alimentos que o mercado urbano enfrentava. A partir 

de então, Ibiúna desenvolveu-se em função das hortaliças e recentemente novas funções 

vêm sendo acrescidas ao município como as de agricultura orgânica, produção de 

cogumelos, hidropônicas e criação de cabras e avestruzes (Couto, 2007).  

 A região tem sido bastante influenciada pelo desenvolvimento urbano de São 

Paulo, mas ainda se encontram sistemas familiares de produção para as mais variadas 

atividades agrícolas. Os costumes e práticas agrícolas dos agricultores antigos “caipiras” 

estão desaparecendo. Os estabelecimentos não mais produzem alimentos para 

subsistência, procuram atender às necessidades de mercados, seja através da produção 

convencional ou orgânica (Borges, 2000).      

Recentemente, as grandes redes de supermercados vêm se destacando como um 

dos principais canais de comercialização, apresentando-os como produtos de alta 

qualidade, selecionados, classificados, rotulados e embalados. Todavia, assim como na 

questão dos agricultores convencionais, a distância entre quem produz e quem consome 

aumenta.          

 A cadeia produtiva da horticultura é constituída pelas etapas de: produção de 

insumos, produção agropecuária (os pequenos agricultores em sua maioria dedicam-se à 
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produção de hortifrutigranjeiros e são ligados a associações de produtores, cooperativas 

ou empresas de processamento, responsáveis pela comercialização; eventualmente, fazem 

comercialização direta em feiras) e processamento (empresas, cooperativas ou 

associações de agricultores que atuam na coleta de produção e fazem seleção, 

higienização, padronização e envase de produtos e são responsáveis pelo transporte e 

comercialização da produção, pela distribuição, pelo consumo e pela certificação) (Couto, 

2008).  

Hoje no munícipio, os agricultores podem contar com o apoio da “Casa da 

Agricultura” que possui programas, serviços e campanhas disponíveis para o produtor 

rural. Um deles é o Serviço de Patrulha Agrícola, que colabora com o serviço de roçar, 

auxílio na limpeza à margem das estradas vicinais e, mesmo com as constantes chuvas, 

foram efetuados serviços para diversos agricultores. Também estão disponíveis duas 

roçadeiras, um arado e um gradão, também há disponíveis dois engenheiros agrônomos, 

um médico veterinário e um técnico agropecuário para atender os produtores e esclarecer 

dúvidas.  

Em Ibiúna, o PRONAF explica a importância da Agricultura Familiar no 

município. “A produção do país consiste em uma grande parcela de pequenos 

agricultores, que se encaixam na definição de Agricultores Familiares. Eles representam 

uma média de 35% da produção, variando de uma região para outra, ou seja, mais de um 

terço dos legumes, verduras e frutas que vão para o prato do brasileiro saíram de pequenos 

produtores. Dessa forma, o programa irá ajudá-los a manter sua produção e contribuir 

para o desenvolvimento sustentável da região, respeitando a legislação ambiental” (Guia 

São Roque, 2010). 

Em Ibiúna, as normas, por exemplo, ligadas à legislação ambiental, têm motivado 

discussões acirradas, devido ao caráter vertical com que foram impostas. A lei garante 

que essas áreas sejam protegidas, todavia, no cotidiano do município, o que se percebe é 

sua degradação e ocupação. Outro problema encontrado diz respeito à represa de 

Itupararanga, transformada em APA de Itupararanga em 1998. A represa abastece, além 

de Ibiúna, os vários municípios vizinhos, com um total de abrangência de 63% do 

abastecimento de água à população da bacia do rio Sorocaba, bem como todas as 

atividades agrícolas vizinhas. Contudo, a degradação acelera-se na medida em que 

aumenta o contingente populacional (Couto E. , 2008).  
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4.3 Aspectos Ambientais – APA de Itupararanga  

Área de Proteção Ambiental (APA) de Itupararanga 

 

A Represa Itupararanga foi construída em 1912, para a geração de energia elétrica. 

No entanto, este reservatório é importante para outros usos, como o abastecimento 

público, a irrigação e o lazer. Os Municípios de Sorocaba, Votorantim e Mairinque são 

os principais usuários da Represa, que atende a uma população de, aproximadamente, 800 

mil pessoas (SOS Itupararanga, 2015).      

A Área de Proteção Ambiental de Itupararanga (APA) foi criada pela Lei Estadual 

10.100 em 1998, e abrange 8 municípios: Ibiúna, Piedade, Votorantim, Alumínio, 

Mairinque, São Roque, Vargem Grande Paulista e Cotia. Todos estes municípios estão na 

mesma bacia hidrográfica, ou seja, seus rios e córregos abastecem a Represa Itupararanga. 

É importante destacar que os limites da APA Itupararanga coincidem com o perímetro da 

Sub-Bacia do Alto Sorocaba (Rosa, Tonello, Valente & Lourenço, 2014). Conforme 

ilustrado na Figura 6, Mapa dos municípios a seguir.  

Figura 7 - Mapa dos Municípios pertencentes a APA de Itupararanga - SP 

 

 

 

 

 

 

    

                                      Fonte: SOS Itupararanga (2015) 

 

O objetivo da APA de Itupararanga é promover a conservação dos recursos 

hídricos, em especial, da Represa Itupararanga, e dos fragmentos florestais. A APA de 

Itupararanga apresenta uma importância ambiental relevante, pois há a presença em seu 

território de grandes áreas de fragmentos florestais ainda conservados, onde estão 

localizadas as nascentes e os corpos hídricos que abastecem a represa (SOS Itupararanga, 

2015).  
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Por meio da Lei 7.663/91, que dividiu o Estado de São Paulo em 22 (vinte e duas) 

– Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI), ficando cada uma delas 

sob a gestão de um Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH). Os Comitês de Bacia se 

organizaram em órgãos oficiais que têm como objetivo o gerenciamento de uma bacia 

hidrográfica, com as principais funções de: facilitar e descentralizar as decisões sobre o 

uso da água; gerenciar os conflitos pelo uso da água e; articular os três segmentos que o 

compõem. 

Os Municípios que participam do comitê estão localizados na bacia hidrográfica 

dos rios Sorocaba e do Médio Tietê, que está sob o gerenciamento do CBH – SMT 

– Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê, e é identificada como 

UGRHI – 10 (SOS Itupararanga, 2015).       

 Esta é a Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê, e estes são os 34 

Municípios que a compõem, conforme figura 8 a seguir. 

Figura 8 - Mapa dos Municípios com sede na UGRHI 

 

Fonte: SOS Itupararanga (2015) 

Por se tratar de um extenso território e visando facilitar a gestão, o CBH – SMT 

foi subdividido em seis Sub-Bacias. O perímetro da Sub-Bacia do Alto Sorocaba abrange 
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os municípios de: Ibiúna, Vargem Grande Paulista, Piedade, Votorantim, Alumínio, 

Mairinque, São Roque e o Distrito de Caucaia do Alto. Responsáveis pela geração de 

hidroeletricidade e abastecimento de cerca de 1,5 milhões de pessoas. (Rosa, et al., 2014). 

Nesta sub-bacia, localiza-se o maior manancial da Bacia do Rio Sorocaba, a 

represa Itupararanga, que abastece 60% da população da bacia, como mostra a figura 9. 

(Tonello & de Faria, 2009). 

Figura 9 - Sub-bacias localizadas nos mananciais da bacia Sorocaba e Médio Tietê 

 

Fonte: SOS Itupararanga (2015) 

Na época em que se iniciaram as expedições bandeirantes em nossa região, os 

índios percorriam uma trilha que chegava a um vale envolto, permanentemente, por uma 

neblina, onde existia uma mata muito fechada e uma cachoeira, formada por 3 grandes 

Rios, que fazia muito barulho, batizando o nome da cachoeira de “Itupararanga”, nome 
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de origem tupi-guarani, que significa Salto Barulhento. Este vale era utilizado pelos 

índios para se refugiarem dos bandeirantes, que chegavam à esta região com o objetivo 

de buscar novas riquezas para a metrópole Portugal e ainda, mão-de-obra para trabalhar 

na extração destas riquezas, constituídas por pedras preciosas. A cachoeira foi batizada 

de Itupararanga, e os rios que a formavam são os Rios Sorocabuçu, Sorocamirim e Una 

(SOS Itupararanga, 2015).   

Figura 10 - Imagem da Usina Hidrelétrica - Barragem de Itupararanga 

Fonte: Peterson de Almeida (foto) 

Por volta do ano de 1912, o Estado de São Paulo enfrentou uma forte crise de 

oferta de energia elétrica, o que motivou a Light a iniciar o projeto de construção de uma 

nova usina hidrelétrica. A barragem de Itupararanga foi construída a partir deste ano, e, 

em 1914 a Usina de Itupararanga, (Figura 10) entrou em operação. Desde 1974, a 

operação da barragem passou a ser responsabilidade da Companhia Brasileira de 

Alumínio (CBA), do Grupo Votorantim (SOS Itupararanga, 2015). 

A Figura 11 apresenta a imagem dos rios que formam a represa de Itupararanga.   
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Figura 11 - Rios que formam a represa de  Itupararanga em Ibiúna/SP 

 

 

 

 

 

 

     

Fonte: Peterson de Almeida (foto) 

Os rios que formam a represa são: 

 Rio Sorocabuçu: Nasce em Ibiúna, na região onde se localiza o Bairro Verava, 

percorre outros bairros e deságua na Represa Itupararanga. É responsável pelo 

abastecimento do município de Ibiúna. 

 Rio Sorocamirim: Suas nascentes se localizam nos municípios de Ibiúna e Cotia; 

recebe as águas dos córregos e rios de Vargem Grande Paulista e São Roque, e 

deságua no Rio Sorocabuçu. É responsável pelo abastecimento do município de 

São Roque. 

 Rio Una: Nasce em Ibiúna, na região onde se localiza o Bairro do Salto, percorre 

vários bairros, chega ao centro, próximo a rodoviária, e deságua no Rio 

Sorocabuçu.  

 Rio Sorocaba: Formado pelos Rios Sorocamirim e Sorocabuçu. 

Representatividade da microbacia de Murundú 

A microbacia do Murundú possui 4.321 ha e está inserida na zona rural do 

município de Ibiúna-SP, sua rede hidrográfica está situada integralmente na sub-bacia do 

Alto-Sorocaba, e na porção sul da Área de Proteção/Preservação Ambiental – APA 

Itupararanga, onde se destacam os rios Sorocabuçu, Sorocamirim e Una (Tonello & de 

Faria, 2009).  

A microbacia do Murundú apresentou o predomínio da classe cobertura do solo 

com vegetação natural (vegetação em estágio inicial, floresta em estágio médio/avançado, 
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vegetação de várzea e mata ciliar), totalizando, juntamente com a rede hidrográfica 60,7% 

da área total conforme Tabela 2 (Tonello & de Faria, 2009).  

 

Tabela 2 - Classes de cobertura e uso do solo e tabulação cruzada entre a 

declividade, o uso do solo e cobertura vegetal. Microbacia do Ribeirão Murundú, 

Ibiúna,SP - 2013 

 

 

Fonte: Rosa et al., (2014) 

Conforme descrito na Tabela 2, as classes de usos do solo perfizeram o total de 

39,3% da microbacia. A vegetação em estágio inicial (7,9% da microbacia) ocorre de 

forma distribuída em toda extensão da microbacia, sendo composta por arbustos, 

herbáceas e espécies florestais iniciais de sucessão, como embaúba e angicos. Como 

relação às classes de uso do solo, a agricultura, na condição de uso do solo predominante, 

correspondeu a 20,4% da área total da microbacia. Os campos rurais (13,8% da 

microbacia) ocorrem associados às estradas da microbacia e encontram-se distribuídos 

por toda a área (Rosa et al., 2014).        

A agricultura praticada na região é, na sua grande maioria, irrigada através de 

sistemas por aspersão. Predomina a agricultura de base familiar, respondendo pela 

geração de renda da maioria dos agricultores. Seu uso agrícola é intensivo, e consta 

basicamente de pequenos proprietários (em média 4,5 alqueires) que se dedicam ao 
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cultivo agrícola. Os sistemas de cultivo envolvem a utilização intensiva de pesticidas e 

em geral são irrigadas. O uso indiscriminado da irrigação e o desmatamento ciliar, 

também têm contribuído para o aumento do assoreamento dos corpos d'água na região. O 

cultivo predominante na região é: alface, couve, tomate, repolho, batata, brócolis, caqui, 

limão, morango, entre outros (Rosa et al., 2014).  

As APP’s totalizam 1014 ha, sendo que estas se encontram predominante 

protegidas por vegetação, atingindo, juntamente com a hidrografia, 76,5% da área total 

de preservação permanente. Por outro lado, 23,5% das APP’s ainda necessitam de 

restauração conforme Figura 12.  

Figura 12 - Uso e cobertura do solo na microbacia do Murundú, Ibiúna, SP - 2013 

 

Fonte: Rosa et al., (2014) 
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4.4 Plano de Manejo – APA de Itupararanga   

O Plano de Manejo, segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) é definido como "o documento técnico mediante o qual, com fundamento nos 

objetivos gerais de uma Unidade de Conservação estabelecendo seu zoneamento e as 

normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 

implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da Unidade". Esse documento 

técnico contempla o zoneamento ambiental, o estabelecimento de diretrizes de uso e 

ocupação do solo e os programas de ação (Meio Ambiente, 2010).   

 Nas margens da represa de Itupararanga, além do uso agropecuário, tem sido 

observado o aumento de áreas ocupadas por empreendimentos imobiliários, como 

chácaras e casas de recreio. Segundo os estudos realizados na região e a observação de 

campo, as principais atividades antrópicas que tem comprometido a qualidade ambiental 

da represa de Itupararanga são:  

a) Loteamentos que desconsideram critérios ambientais em sua implantação 

(tratamento de esgotos, manejo adequado do solo e desmatamentos). 

b) Uso intensivo de irrigação. 

c) Utilização indiscriminada de agrotóxicos.  

d) Falta de zoneamento territorial que discipline uso e ocupação do solo. 

e) Território e População 

Em relação à área de abrangência dos municípios na APA Itupararanga, o 

município de Ibiúna destaca-se como maior representatividade em espaço territorial na 

APA, porém este município que representa uma área de 1.059,69 km² é o de maior área 

territorial quando comparado aos outros municípios pertencentes à bacia. Porém, 

considerando o tamanho dos municípios e seu percentual dentro da APA, o município de 

Vargem Grande Paulista apresenta 85,45 % de sua área territorial dentro da APA 

Itupararanga. Em relação aos dados referentes à população, os municípios que apresentam 
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maior percentual de população residente na APA são Cotia (34,2%) e Votorantim (19,8). 

Estes dados podem ser observados na Tabela 3. 

Tabela 3 - População e ocupação do território na APA Itupararanga 

Fonte: SEADE (2009) 

 

         

  

Municípios Área Municipal 

(Km²) 

% da área na 

APA 

População 

2009 (no. 

Habitantes) 

% de população 

no território da 

APA 

Ibiúna 1.059,69 52.33 71.293 13.0 

Cotia 323,89 24.79 188.607 34.2 

São Roque 307,55 35.22 74.169 13.5 

Mairinque 209,76 24.50 46.443 8.4 

Votorantim 184,00 26.51 109.326 19.8 

Alumínio 83,74 20.01 16.421 3.0 

Vargem GP 33,51 85.45 46.286 8.1 

Piedade 745,54 1.93 51.630  

Total  - - 604.175 - 
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Tabela 4 - Densidade Demográfica, grau de urbanização e taxa de crescimento 

populacional nos municípios inseridos na APA Itupararanga 

                                        Fonte: SEADE (2009) 

Em relação à área agrícola por município, o município de Ibiúna apresenta 55% 

de seu território utilizado para atividades agrícolas, seguido dos municípios de 

Votorantim, com 17,7% e Alumínio, com 9,7%, como pode ser observado na Tabela 5. 

 

 

 

  

Municípios Densidade 

Demográfica 

(hab./Km²) 2009 

Grau de Urbanização 

2000 (%) 

Taxa Geométrica de 

Crescimento Anual da 

Pop. 2000/2009 (em%) 

Ibiúna        67,28 33,17 1,17 

Cotia      582,32            100,00 2,69 

São Roque      241,16 73,12 1,21 

Mairinque      221,41 85,90 1,71 

Votorantim      594,16 96,66 1,48 

Alumínio      196,00 90,00 0,83 

Vargem GP   1.381,26            100,00 4,02 

Piedade        69,25 44,00 0,34 

Estado de SP      167,74 93,41 1,33 
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Tabela 5 – Área agrícola dos municípios que compõem a APA Itupararanga 

                           Fonte: Projeto LUPA (2007-2008) 

Para avaliação das condições sociais dos municípios, foram levantados dados 

referentes ao IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios) e taxa de 

crescimento dos municípios que pertencem a APA Itupararanga.  Os dados levantados 

demonstram que os municípios de Cotia, Vargem Grande Paulista, São Roque, 

Votorantim e Alumínio apresentaram valores mais elevados referentes ao IDH-M. Estes 

municípios também apresentam boas condições de crescimento, conforme observado na 

Tabela 6. 

 

  

Municípios Hectares de áreas        

agrícolas 

Percentual do município 

(%) 

Ibiúna 43.348,4 55.5 

Votorantim 13.821,3 17.7 

Alumínio 7.577,8 9.7 

São Roque 5.627,3 7.2 

Mairinque 5.395,3 6.9 

Cotia 1.839,4 2.3 

Vargem GP 528,00 0.7 

Total “região” 78.137,50 -- 
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Tabela 6 - Dados referentes ao IDH-M e Taxa de Crescimento dos 

municípios pertencentes a APA Itupararanga 

                                    Fonte: ATLAS (2013) 

 

  

Municípios Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) - 2000 

Taxa de Crescimento 

(%) 

Alumínio 0,766 12,32 

Cotia 0,780 12,55 

Ibiúna 0,710 12,05 

Mairinque 0,743 12,92 

São Roque 0,768 11,30 

Vargem G.P. 0,770 16,84 

Votorantim 0,767 11,48 

Piedade 0,716 16,05 
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5. ANÁLISE DOS CASOS 

Neste capítulo, será apresentado inicialmente um resumo de cada caso estudado, 

para que o leitor possa conhecer um pouco sobre os aspectos gerais, perfil e práticas 

ambientais das cooperativas e associações pesquisadas. Grupos de famílias de 

trabalhadores rurais que influenciaram o desenvolvimento socioambiental de Ibiúna. 

 Os dados coletados são referentes a cinco grupos estudados, entre eles, 02 (duas) 

cooperativas e 03 (três) associações.  Dentre as cinco organizações, foram entrevistados 

três membros do grupo, selecionadas a partir do perfil e atuação na organização.  Ao todo, 

foram realizadas 15 entrevistas que serão citados seguindo a identificação apresentada no 

quadro 5. 

5.1 CASOS 1 – Associação dos Pequenos Produtores Orgânicos de Ibiúna (APPOI) 

A Associação dos Pequenos Produtores Orgânicos de Ibiúna (APPOI), fundada 

em 2000, com 20 famílias de pequenos horticultores orgânicos, nasceu com a missão de 

fortalecer o produto orgânico, possibilitando ao consumir produtos de qualidade e livres 

de contaminantes químicos (Appoi, 2015). 

A Associação é presidida por um produtor que desempenhou papel importante no 

desenvolvimento agrícola da região. Anteriormente tesoureiro da Fundação Campo-

Cidade e envolvido diretamente na instituição de certificação de Agricultura Orgânica. O 

presidente da associação conserva também relação com as comunidades católicas da 

periferia de São Paulo.   Outros circuitos de comercialização correspondem também a 

venda direta a supermercados da região com entregas diretas a particulares.  

Os princípios de funcionamento são a participação, o intercâmbio de experiências 

e de informações sobre os problemas diários, a flexibilidade, a adaptação e a definição de 

preços justos, para o produtor e o consumidor (Altieri & Nicholls, 2002).  

Os produtores da APPOI estão certificados para produzirem orgânicos por meio 

da Empresa de Controle e Certificação Internacional (ECOCERT) que atua certificando 

as cooperativas e associações na região.  A instalação da associação localizada na cidade 

de Ibiúna e também certifica possui extenso viveiro, como mostra a figura 13 (Appoi, 

2015). 
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Figura 13 -  Viveiro de Mudas de mudas certificado da APPOI 

 

Fonte: Appoi (2015) 

A Associação se mostra bastante preocupada com os cuidados com o meio 

ambiente. Vista de longe (figura 14-A), a área de 5 mil metros quadrados de horta parece 

um matagal. Só após transpor a cerca viva que circunda os canteiros é possível observar 

que a área está cultivada com chicória, couve-manteiga, catalônia e salsinha. As plantas 

ocupam uma parte limpa, no meio do canteiro, cercado por mato e capim, como mostra 

se na Figura 14-B (Estadão, 2011). 

Figura 14 - Plantio e área de preservação ambiental da APPOI 

 

Fonte: Appoi (2015) 
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Conforme o presidente da Associação AO1, nesse local, três empregados 

preparam entregas comerciais, emitem faturas para os produtores e efetuam pagamentos. 

Cada produtor produz as culturas pertinentes que melhor se identifica e os produtos são 

lavados, embalados, acondicionados em caixas e enviados a Associação (como mostra a 

figura 15) formando assim, um mix de produtos. A associação, de forma comercial visa 

beneficiar o agricultor, fazendo as vendas em conjunto para redes de supermercados, 

também deixando livre para a comercialização individual de cada cooperado.  

Figura 15 - Beneficiamento dos produtos – Processo de Lavagem e 

Embalagem.  

 

Fonte: Appoi (2015) 

A Associação vem buscando informações permanentes sobre o mercado, cada vez 

mais competitivos. Um desafio importante para essa organização consiste em não 

sacrificar a justiça social em prol da agilidade comercial. 

A entidade abastece mais de 11 lojas de uma grande rede varejista e para isso 

acaba buscando parceria com outros produtores da região a fim de atender a todas as 

demandas. Segundo o entrevistado, AO1.  

“[...] a cada dia ficava mais difícil conseguir abastecer as lojas, 

tomamos uma decisão difícil e acabamos abrindo mão do nosso 

principal cliente para atender o pequeno varejista e o consumir final. 

Foi uma decisão acertada, acabamos ganhando mais e conseguindo 

produzir com mais qualidade” 

O entrevistado AO2 explica que o produtor acabava arcando com os descontos, 

devoluções, quebras, burocracia e demora para receber das grandes lojas. Por outro lado, 

na venda direta, se estabelece uma relação pessoal com o consumidor, que dá palpite 
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sobre os produtos. “Num desses casos, mudamos a embalagem do espinafre e passamos 

a vender as folhas pré-lavadas”.  

Em uma entrevista para o Jornal Estadão em 2011, o presidente da Cooperativa 

explica que com essa mudança, a venda aumentou de 30 para 300 unidades por dia   

(Estadão, 2011). 

5.1.1 Análise das Práticas Ambientais da APPOI 

Visando responder aos objetivos específicos deste projeto, a Análise das Práticas 

Ambientais da APPOI foi realizada através de roteiro de entrevistas, como mostra a tabela 

7, contendo afirmações sobre as principais características relacionadas às práticas 

ambientais.  

Tabela 7 – Lista das Práticas Ambientais adotadas pela APPOI 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2015) 

 

Prática quanto à coleta seletiva e os resíduos orgânicos (1 e 2)  

Conforme o presidente da Associação (APO1) e o Administrativo da cooperativa 

(APO2), a coleta seletiva é realizada pela cooperativa CREIA da região e a APPOI 

divulga o trabalho da cooperativa na região. Para o entrevistado APO1, “é preciso mais 

1 2 3 4 5

Muito 

Pouco Pouco Razoável Frequente

Muito 

Frequente

1. A Cooperativa prática a Coleta Seletiva de Lixo? 5

2. A Cooperativa prática o Reaproveitamento do resíduo orgânico? 5

3. A Cooperativa prática a Economia de água? 5

4. A Cooperativa prática o Reuso de água? 5

5. A Cooperativa prática Economia de Energia? 4

6. A Cooperativa prática o Uso de fontes de energia alternativas? 4

7. A Cooperativa prática a Preservação de áreas ambientais? 3

8. A Cooperativa prática a Recomposição florestal – plantio de mudas nativas? 5

9. A Cooperativa prática a Cultura dos orgânicos? 5

10.  A Cooperativa prática o Controle de erosões? 5

11.  A Cooperativa prática a Análise do solo? 5

12.  A Cooperativa prática a Adubação orgânica? 5

13.  A Cooperativa prática o Treinamento relativo a questões ambientais? 5

14.  A Cooperativa participa ou apoia campanhas de Educação Ambiental na região? 5

15.  A Cooperativa participa ou apoia o Comitê da Bacia Hidrográfica? 4

16.  A Cooperativa participa ou apoia os movimentos ambientalistas da região? 4

17.  A Cooperativa participa das atividades desenvolvidas pelas Secretarias 

Municipais de Ibiúna?
1

18.  A Cooperativa conhece a legislação ambiental? O que pode ou não fazer 

referente as práticas agrícolas?
5

N
O

T
A

S

Principais características relacionadas às práticas ambientais adotadas pela 

APPOI.
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investimento e divulgação da coleta seletiva, às vezes as pessoas até querem separar mais 

não sabem para onde levar”. Como a APPOI é certificada e fornece produtos com sele de 

orgânico na região, é preciso seguir todo o conceito para não perder o certificado. Desde 

a separação do material reciclado ao reaproveitamento dos orgânicos. 

De acordo com o produtor APO3, os dejetos e resíduos orgânicos podem ser 

usados na fertilização das lavouras, recuperando a fertilidade, melhorando as condições 

físicas do solo, tornando-o mais permeável e com maior capacidade de retenção de água 

e penetração das raízes das plantas. Os ganhos são tantos econômicos quanto de boa 

qualidade, pois beneficia a qualidade do solo e do ambiente. Segundo o entrevistado 

APO2, “fundamental a elaboração de um plano técnico de manejo e adubação, 

considerando a composição química dos dejetos/resíduos, a área a ser utilizada, a 

fertilidade, o tipo de solo e as exigências da cultura a ser implantada”.  

 

Práticas quanto a Economia de água e Reuso de água (3 e 4)  

Com relação aos recursos hídricos disponíveis, os associados da APPOI 

destacaram a presença de reservatórios artificiais (açudes) para a irrigação dos cultivos. 

Conforme o entrevistado APO1, a preocupação com a água é constante, pois abastece as 

hortas e é preciso que essa água seja com qualidade. Para isso, “utilizamos tanques que 

funcionam muito bem para captar e armazenar a água”. Nesse sentido os produtores 

trabalham em conjunto em busca de equipamentos e soluções que venham a utilizar o 

mínimo de água possível. O que é importante ressaltar que a região é rica em recursos 

hídricos e bastante chuvosa, mesmo assim a preocupação é grande, pois como o recurso 

é proveniente da natureza e pode vir a faltar, o que resultaria em um impacto negativo na 

colheita. 

  A prática de irrigação mais utilizada é a irrigação direcionada por gotejamento 

(canos de água que ficam próximos aos canteiros), presente em todas às propriedades, em 

geral esta prática otimiza o consumo de água, pois aplica apenas a quantidade necessária 

para cada planta, evitando desperdício.  

 

Práticas quanto ao uso da energia e fontes de energia alternativas (5 e 6)  

Quanto a abordagem energética, segundo os entrevistados, mesmo o termo sendo 

pouco explorado na agricultura, pode-se perceber que existe a busca pela diminuição dos 

custos com energia e que esta seja proveniente dos combustíveis utilizados nos caminhões 

que transportam as verduras, em máquinas e equipamentos utilizados no plantio, seja 
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energia para iluminação ou irrigação. O entrevistado APO1, relata que quando optaram 

por certificação ecológica, tiveram que busca alternativas para uso de combustíveis nos 

motores dos equipamentos de irrigação, que por vezes o diesel e o óleo do motor 

acabavam vazando e contaminando o solo. Com a modificação do equipamento e uso da 

energia elétrica, sentiram a diminuição dos custos o que levou ao grupo a pensar em 

formas mais econômicas e ecologicamente corretas de utilizar os equipamentos sem 

consumir tanta energia, buscando motores que utilizassem o biodiesel como fonte de 

energia.  

 

Práticas quanto a Preservação de Áreas Ambientais, Recomposição Florestal e 

Legislação Ambiental (7, 8 e 18)  

Quando questionados sobre as leis ambientais, os agricultores entrevistados 

(APO1, APO2 e APO3) explicaram que por ser vinculada à agricultura orgânica a 

legislação precisa ser conhecida e praticada por todos, buscando a harmonia com a 

natureza e por meio da associação o grupo é incentivado a fazer recomposição das Áreas 

de Proteção Ambiental (APA), principalmente das áreas próximas às nascentes, rios ou 

córregos.  

Conforme o entrevistado APO1, a associação é parceira da Associação Ecoar 

Florestal (ECOAR). No site do instituto, pode-se identificar que o projeto foi 

desenvolvido em 2005 e foi chamado “Floresta da Família”. O projeto prevê a extensão 

florestal junto à agricultura familiar nos municípios de Ibiúna e região.  

O Programa “Floresta da Família” foi financiado pelo Fundo Nacional do Meio 

Ambiente (FNMA), Programa Nacional de Florestas e com apoio do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. O entrevistado APO1, explica que o objetivo do projeto foi 

buscar a melhora da renda dos grupos, a qualidade de vida da família agrícola por meio 

da sensibilização, capacitação e assistência técnica para o desenvolvimento de plantios e 

manejo florestais. Dentre as finalidades estava a construção participativa de projetos 

técnicos adequados à realidade de cada propriedade rural familiar.  

 

Práticas quanto a cultura dos orgânicos, controle de erosões, análise do solo e 

adubação orgânica (9, 10, 11 e 12) 

As práticas dos orgânicos são predominantes entre os associados da APPOI, que 

praticam seu cultivo desde sua fundação em 1999 buscando o aprimoramento dos 
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produtos e produtores orgânicos. Para o entrevistado APO2, a associação possibilita a 

troca de experiência entre os produtores tendo como benefício:  

 “ (...) a qualidade dos produtos, livre de contaminantes químicos, que 

prejudicam os solos e poluem nossas águas. Antigamente bebia água 

direto das nascentes que hoje com tantos abusos, está sendo cada vez 

mais raro achar água de boa qualidade, por isso tem que preservar”.   

Quanto às práticas, o que mais é comum é a adubação verde, compostagem, uso 

de adubos orgânicos e controle biológico, rotação de culturas, curva de níveis, calagem e 

o uso de técnicas para evitar erosões. As pragas e os inimigos naturais das plantas também 

são combatidos por meio de controle biológico e produtos permitidos pelas certificadoras. 

Essas práticas também apoiadas por De Oliveira, (2012), que destaca a necessidade de 

mudar a maneira de se perceber o meio ambiente rural, não mais como um recurso 

inesgotável, mas em defesa do cultivo orgânico. Cultivo que não só leva em consideração 

a conservação ambiental, mas a saúde do homem no campo.  

 

Práticas quanto aos Treinamentos relativos as questões ambientais e apoio as 

campanhas de Educação Ambiental na região (13 e 14)  

 Conforme os entrevistados APO1 e APO2, os treinamentos relativos às questões 

ambientais aconteceram com mais frequência no início de sua Fundação e organização 

do grupo e produção. Conforme o passar dos anos, os treinamentos foram diminuindo e 

o que acontece hoje com mais frequência é a troca de experiência entre os associados, os 

treinamentos que são divulgados aos associados, são realizados no Sindicato Rural de 

Ibiúna4 e Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Os 

agricultores associados ao Sindicato Rural recebem informações e treinamentos 

relevantes ao aprimoramento de suas atividades, seja no cultivo ou utilização de máquinas 

e equipamentos.  

 

Práticas quanto a participação e apoio no Comitês da Bacia Hidrográfica, nos 

Movimentos Ambientalistas e atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais 

de Ibiúna (15, 16 e 17)        

                                                 
4 Sindicato Rural de Ibiúna, tem o papel de representar e defender os direitos do trabalhador e da 

trabalhadora rural, e para que ele seja forte e continue na luta em defesa dos direitos trabalhistas, no combate 

do trabalho infantil e escravo, da Previdência Rural, da Educação e Saúde para o campo, da Reforma 

Agrária e do Fortalecimento da Agricultura familiar, é preciso que o trabalhador e a trabalhadora rural 

associem-se e participem do seu sindicato, pagando em dia suas contribuições. 
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Conforme apresentado no capítulo 4 – Panorama da Região de Ibiúna, a 

agricultura na região é predominando e consequentemente o uso da água que precisar ser 

utilizado de maneira correta e para o bem comum de todos. Os Comitês de Bacia se 

organizaram e têm como objetivo o gerenciamento da bacia hidrográfica e através das 

reuniões do comitê que surgem as decisões sobre o uso da mesma, gerenciando possíveis 

conflitos que possam surgir.         

 A APPOI, como associação que representa os agricultores que se beneficiam da 

água e um dos interessados pelo uso dela, participa de reuniões e movimentos 

ambientalistas da região. O presidente da associação APO1, explica que se sente 

responsável, como morador, agricultor e principalmente, defensor e conhecedor das 

causas ambientais, tendo ciência que pode contribuir para somar ações positivas na 

região.          

 Conforme APO1, “não somente uma única prática ambiental traz resultado para o 

meio ambiente, mas todas somadas podem ter resultado positivo para o crescimento 

sustentável da região”. Quanto às atividades desenvolvidas pelo município, os 

entrevistados APO1, APO2 e APO3, explicam que hoje participam “muito pouco” a 

associação está com poucos associados e acaba que o grupo não consegue estar 

envolvidos em todas as atividades desenvolvidas e apoiadas pela prefeitura.  

5.2 CASO 2 - Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Ibiúna (APPRI) 

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Ibiúna (APPRI) nasceu no 

bairro do Verava e teve como origem o movimento popular denominado “Projeto Campo 

Cidade/Vida” (PPC/V), iniciado em 1989. Esse movimento surgiu nos encontros 

religiosos, que contavam tanto com a participação da população rural como da urbana, e 

só ganhou força depois da criação da APPRI, em 1990 (Borges, M., 2000). 

 Foi a partir da discussão sobre como “frear” um quadro social preocupante, como 

o êxodo da juventude rural, venda dos estabelecimentos e desvalorização do produto 

agrícola, que criada uma forma alternativa de comercialização dos produtos agrícolas 

convencionais, mediante a entrega de “kits” aos consumidores urbanos, eliminando 

praticamente os intermediários e valorizando o produto agrícola. Os “kits” são preparados 

nos estabelecimentos agrícolas e levados por caminhão para serem comercializados na 

sede da APPRI, que recebe 10% do valor das vendas (Borges, M., 2000).   
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 Como forma de incentivo à agricultura orgânica, a Fundação Kellogg, implantou 

o projeto “Programa de Educação Ambiental: agricultores e consumidores, juntos para 

uma melhor qualidade de vida”. O trabalho foi iniciado através do Programa de 

Treinamentos de Agricultores Organizados em Comunidades financiado pela Fundação 

que na época investiu cerca de R$ 60.000 (sessenta mil reais) para sua realização com 

duração de três anos atendendo os agricultores de Ibiúna e Ribeira.   

 A associação nasceu por meio das seguintes motivações: criar relações de 

solidariedade entre comunidades rurais; obter legumes a preços justos para os produtores 

e para os consumidores urbanos; preservar a saúde humana e garantir alimentos sadios; 

proteger o meio ambiente e principalmente, educar as crianças, preparando-as para a vida 

profissional no meio rural (Bellon,  & Abreu, 2005). Que conforme o presidente da 

cooperativa AR1, “os cooperados estavam preocupados com o êxodo rural, jovem que 

buscavam outras oportunidades na cidade, deixando o campo, a família e as tradições”. 

 Conforme o entrevistado, AR2, “mesmo com o passar dos anos a APPRI continua 

com os mesmos princípios”. No início, a associação possuía cerca de 50 horticultores, 

hoje mesmo diminuindo esse número, 25 famílias de horticultores, fornecem um pouco 

mais de 2.000 (dois mil) kits por mês, mais de 800 famílias organizadas em grupos de 

compras. Como mostra a figura 16. 

                          Figura 16 - Entrega dos Kits realizada na seda da APPRI 

             

 

 

 

                                            

                                           Fonte: APPRI (2015) 

Conforme os entrevistados AR1 e AR2, os produtores da APPRI, ainda não 

produzem orgânicos estão passando por treinamentos e se adequando aos novos processos 

de produção. Como mostra na      Figura 17, o plantio é realizado de forma convencional, 

cada cultura em um único canteiro, grande parte dos produtores usam um plástico em 
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cima dos canteiros. Processo chamado de “plasticultura”, com essa técnica, os ganhos em 

produtividade e qualidade são maiores, as mudas ficam mais protegidas proporcionam 

mais sossego ao agricultor que não precisa se preocupar se o sol esta excessivo ou com 

uma previsão de geada que pode destruirão sua lavoura. 

     Figura 17 –  Técnica de Plasticultura realizada por associado da APPRI 

                                               

                                                    Fonte: APPRI, (2015) 

Após as capacitações e a instituição da Lei Federal nº 11.947/2009, onde é 

determinado que 30% dos alimentos adquiridos pelo município devem ser de agricultores 

familiares. A APPRI passou a fornecer os produtos também as escolas da região. Essa 

medida promoveu o desenvolvimento sustentável, a articulação das políticas públicas e o 

controle social, respeitando as tradições alimentares locais. (Guia São Roque, 2010). 

Desde o ano passado a Secretaria está incentivando os produtores a formar uma única 

cooperativa, podendo assim valorizar e melhorar cada vez mais o desenvolvimento desse 

tipo de atividade.          

 Em 2011, no seminário “Alimentação Escolar e Agricultura Familiar”, evento que 

atraiu mais de cem agricultores da região, e foi realizado com o intuito de orientar e 

capacitar o agricultor familiar sobre os fundamentos desta Lei, que regulamenta o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (Guia São Roque, 2011). 
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5.2.1 Análise das Práticas Ambientais adotadas pela APPRI 

A Análise das Práticas Ambientais da APPRI foram resumidas na Tabela 8. 

Tabela 8 – Lista das Práticas Ambientais adotadas pela APPRI 

                                    Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

Prática quanto à coleta seletiva e os resíduos orgânicos (1 e 2)  

A APRRI, não realiza coleta seletiva, os entrevistados AR1 e AR2 explicam que 

os resíduos muito poucos e ficam distantes do centro, onde a coleta não chega. O único 

resíduo que separado reciclado, mais que a muito tempo não é mais utilizado, são as 

embalagens de agrotóxicos (ou defensivos) que eram enviadas ao posto de coleta 

localizado na Casa do Agricultor, local onde os resíduos são dispensados pelos 

agricultores do cultivo tradicional. A associação demostra preocupação e alega que 

consegue produzir de forma natural utilizando adubação verde e seguindo o processo 

natural de produção, plantando nas épocas corretas do ano.  

Conforme o entrevistado AR3, “as embalagens vazias de agrotóxicos oferecem 

risco ao meio ambiente e à saúde da vida humana”. Nesse aspecto, revelou que ações 

estão sendo desenvolvidas com o objetivo de orientar a melhor destinação das embalagens 

1 2 3 4 5

N
O

T
A

S

Muito 

Pouco Pouco Razoável Frequente

Muito 

Frequente

1. A Cooperativa prática a Coleta Seletiva de Lixo? 1

2. A Cooperativa prática o Reaproveitamento do resíduo orgânico? 4

3. A Cooperativa prática a Economia de água? 5

4. A Cooperativa prática o Reuso de água? 4

5. A Cooperativa prática Economia de Energia? 5

6. A Cooperativa prática o Uso de fontes de energia alternativas? 4

7. A Cooperativa prática a Preservação de áreas ambientais? 4

8. A Cooperativa prática a Recomposição florestal – plantio de mudas nativas? 3

9. A Cooperativa prática a Cultura dos orgânicos? 3

10.  A Cooperativa prática o Controle de erosões? 3

11.  A Cooperativa prática a Análise do solo? 5

12.  A Cooperativa prática a Adubação orgânica? 5

13.  A Cooperativa prática o Treinamento relativo a questões ambientais? 4

14.  A Cooperativa participa ou apoia campanhas de Educação Ambiental na região? 3

15.  A Cooperativa participa ou apoia o Comitê da Bacia Hidrográfica? 3

16.  A Cooperativa participa ou apoia os movimentos ambientalistas da região? 3

17.  A Cooperativa participa das atividades desenvolvidas pelas Secretarias 

Municipais de Ibiúna?
1

18.  A Cooperativa conhece a legislação ambiental? O que pode ou não fazer 

referente as práticas agrícolas?
4

Principais características relacionadas às práticas ambientais adotadas pela 

APPRI.
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vazias de agrotóxicos, evitando, assim, qualquer tipo de dano ambiental e ameaça à saúde 

humana. Segundo o entrevistado, tais embalagens devem ser adequadamente manejadas 

e terem uma destinação final segura, o que vai ao encontro da ideia da reciclagem. 

  

Práticas quanto a Economia de água e Reuso de água (3 e 4)  

Com relação ao uso da água e o aproveitamento da mesma, a associação relata que 

seus agricultores possuem reservatórios artificiais de água (açudes), para a irrigação dos 

cultivos. O presidente da cooperativa, entrevistado AR1, explica que a região é bastante 

chuvosa e que ainda não sofreram com falta de água ou coisa parecida. Para a irrigação, 

os viveiros são regados com através de aspersores e os canteiros gotejamento, prática que 

otimiza o consumo de água, pois aplica apenas a quantidade necessária para cada planta, 

evitando desperdício conforme Figura 18. 

 

Figura 18 – Foto da técnica de Irrigação realizada pela APPRI 

 

Fonte: Foto APPRI (2015) 

 

Práticas quanto ao uso da energia e fontes de energia alternativas (5 e 6)  

Quanto às práticas do uso de energia ou fontes alternativas da mesma, é assunto 

que vem sendo discutido na APPRI.  Um dos maiores custos dos associados são os gastos 

com combustível utilizado nos caminhões que fazem as entregas dos produtos dos seus 

associados. Conforme o entrevistado AR1 todo custo é pensado e discutido em grupo e 

cada agricultor tenta trabalhar e equilibrar os gastos com a produção e transporte.  

Outro ponto que discutido em grupo foram os equipamentos de irrigação, 

incentivando que os associados troquem de diesel por elétrico.  Conforme o entrevistado 

AR2, “conseguimos reduzir os gastos com o combustível, sem falar na manutenção do 

equipamento”. A Associação relata que ainda existem agricultores na região que utilizam 
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equipamentos antigos, seja por não terem o recurso para fazer a troca ou por não serem 

aptos a mudanças. Conforme o entrevistado AR1, “a conscientização precisa ser 

individual e muitos agricultores que não são associados ou cooperados acabam 

trabalhando sozinhos e não conseguem evoluir, perdendo dinheiro e por fim buscando 

outro sustento para suas famílias”. Por isso, os entrevistados explicam que é importante 

reduzir e consumir menos, mas na visão do agricultor que precisa produzir para o sustento 

da família, pesa mais o quanto vai economizar e não no ganho ambiental. 

 

Práticas quanto a Preservação de Áreas Ambientais, Recomposição Florestal e 

Legislação Ambiental (7, 8 e 18)  

 Quanto às práticas referentes a preservação das áreas verdes, o APPRI explica que 

por lei todo associado precisa ter uma porcentagem da área preservada, conforme o 

entrevistado AR1, “antigamente, fizemos plantio de frutíferas e eucalipto na região e nós 

apoiamos o projeto”. Hoje, o que mais acontece são ações individuais dos agricultores 

que por conhecerem a legislação acabam fazendo plantio e preservando as áreas para não 

serem multados. Conforme o entrevistado AR2, “meu vizinho cortou uma árvore e foi 

multado, teve que vender as criações dele para conseguir pagar, um prejuízo muito 

grande”. Os entrevistados explicam que a fiscalização é feita mais o que mais funciona é 

a denúncia e que na região é muito comum as denúncias anônimas.  

O projeto “Campo Cidade” através dos seus treinamentos, também proporcionou 

aos agricultores da região informações relativas as questões ambientais e legislação. 

Conforme os entrevistados AR3, “o desmatamento na região é grande, se não houvesse a 

legislação e a preservação ambiental não existiria mais o verde e as ocupações irregulares 

tomariam conta de tudo”.   

 

Práticas quanto a cultura dos orgânicos, controle de erosões, análise do solo e 

adubação orgânica (9, 10, 11 e 12) 

 A APPRI ainda não cultiva orgânicos, o presidente da associação AR1 explica que 

aconteceu de um dos associado que produzia orgânico, voltar para o tradicional. 

Conforme esse entrevistado, a associação está em processo de abrir uma cooperativa 

porque precisa ampliar suas entregas e nesse momento os associados estão se reunindo e 

surgiram vários questionamentos, sendo um deles o cultivo dos orgânicos. A Associação 

entente que está perdendo em não produzir este tipo de produto e vê que outras 

associações, cooperativas e até mesmo, empresas da região, estão produzindo. O que pode 
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ser observado é que ainda falta planejamento, pois conforme o entrevistado AR1, “os 

produtores estão querem ganho rápido e no plantio orgânico é preciso respeitar o tempo 

da planta, mas, no mesmo instante dizem que para os orgânicos os preços são melhores e 

que podem ganhar mais com a venda”.  

 Mesmo não produzindo orgânicos, os produtores da APPRI utilizam a adubação 

verde para recuperar o solo. O entrevistado AR1 explica que o grupo se vê como 

produtores mais naturais “um meio termo entre orgânicos e convencionais”, um cultivo 

que respeita a época dos plantios, fazem com frequência a análise do solo e utilizam 

adubação verde e rotação de cultura no plantio e o controle de erosões.   

 

Práticas quanto aos Treinamentos relativos as questões ambientais e apoio as 

campanhas de Educação Ambiental na região (13 e 14)  

Quanto a participação nas campanhas de Educação Ambiental na região, os 

entrevistados afirmam que desde a sua fundação o grupo busca apoio referente as questões 

ambientais e por isso sempre estão presentes nas atividades relativas à Educação 

Ambiental na região. 

Com o projeto “Campo Cidade” e mais recentemente com o apoio da EMBRAPA, 

a APPRI vem buscando o participar das atividades de Educação Ambiental na região. 

Conforme o entrevistado AR1, “gostamos de participar dos treinamentos pois é lá que 

conseguimos tirar as nossas dúvidas, seja de plantio ou legislação ambiental”.  

A APPRI também teve uma forte atuação no início de sua fundação e ao passar 

dos anos as ações foram mais locais. Hoje retomando o planejamento e com as palestras 

das empresas certificadoras do orgânico, os associados estão mais preocupados com o 

meio ambiente e consequentemente, as associações veem buscando mais treinamentos a 

fim de incentivarem a produção orgânica.  

 

Práticas quanto a participação e apoio no Comitê da Bacia Hidrográfica, nos 

Movimentos Ambientalistas e nas atividades desenvolvidas pelas Secretarias 

Municipais de Ibiúna (15, 16 e 17) 

A APPRI apoia as ações do Comitê da Bacia Hidrográfica e dos Movimentos 

Ambientalistas da região. O mais conhecido deles é o projeto “SOS Itupararanga” (vide 

capítulo 4), localizado no centro de Ibiúna envia periodicamente seus boletins 

informativos gerando informações aos seus apoiadores. O que conforme o entrevistado 

AR2 ajuda a manter as informações atualizadas. A Associação também relata a falta de 
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comunicação entre a APPRI e as Secretaria Municipais de Ibiúna, explica que sente falta 

de ações mais efetivas e apoio ao Agricultor Familiar.   

5.3 CASO 3 - Cooperativa Agropecuária de Ibiúna São Paulo (CAISP) 

Fundada em 1995, por um grupo de japoneses, a Cooperativa Agropecuária de 

Ibiúna São Paulo (CAISP) comercializa a produção da horticultura convencional, 

orgânica, higienizada e hidropônica. Atende uma ampla rede de supermercados: Extra, 

Barateiro, Pão de Açúcar, Sonda, Big, Roldão, Rikoy, Macro, Pastorinho, Assai, além de 

pequenas e médias lojas de hortifrutigranjeiros da capital. É a maior fornecedora da região 

para redes de supermercado da grande São Paulo, interior e baixada santista. (Jornal da 

Economia, 2014). 

Na sede da cooperativa localizada no centro de Ibiúna, (figura 19), o quadro de 

cooperados corresponde a 35 produtores cooperados e mais de 50 produtores parceiros, 

que são responsáveis pelo abastecimento da capital, interior e litoral. Dos 35 associados, 

20 são cooperados convencionais, 15 orgânicos, ambos produzindo hidropônicos. A 

CAISP também possui mais de 50 agricultores não associados que colaboram com 

produtos convencionais, orgânicos e hidropônicos, devido ao fato de que somente os 

cooperados não conseguirem absorver a demanda do mercado. 

Figura 19 – Sede da Cooperativa CAISP, local onde são realizados os 

beneficiamentos e distribuição dos produtos 

Fonte: CAISP (2015 

Conforme o entrevistado C2, agrônomo responsável pela cooperativa, a mesma 

procura abastecer o mercado em todo o período do ano, uma vez que faz programações 

de cotas que devem ser cumpridas pelos agricultores mensalmente. A questão das cotas é 

um instrumento de controle que garante a entrega pontual das mercadorias. Segundo a 
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CAISP (2015), sem essa racionalização da produção, a cooperativa não estaria entre as 

que mais crescem na atualidade. 

Os objetivos da CAISP é, além de manter a boa qualidade de seus produtos, 

assegurar a permanência dos produtores no campo, agregando valor à produção, melhorar 

a qualidade de vida de todos os envolvidos no trabalho e contribuir para o 

desenvolvimento agrícola da região, sem abrir mão da preservação e conservação 

ambiental (Murakami, 2015)         

 Quanto ao processo de produção, anualmente, a CAISP realiza seu planejamento 

referente a entrada de cada cooperado (o que ele consegue produzir) no período mais 

complicado (verão), utilizando esse parâmetro e separando em “cotas” o que cada 

produtor se prontificou em assumir no plano de trabalho.      

 Os associados da CAISP ficam livres para comercializar também com outros 

órgãos empresariais. Por outro lado, quando a CAISP precisa atender um pedido e os 

associados não possuem os produtos, os produtores “não associados”. Acaba que durante 

todos os meses eles os “não associados” são requisitados para suprir a falta de produtos. 

Outro problema encontrado não somente na CAISP como em outros tipos de relações 

comerciais, está associado ao capital. Na cooperativa, os custos administrativos são altos 

e é preciso ser bem administrado.       

Hoje a cooperativa possui mais de 200 itens na linha de produção, o produto chega 

a cooperativa é desmontado e é realizado o processo de: limpeza, embalagem e 

etiquetagem. Como mostram a Figura 20, dos produtos limpos e embalados.  

 

            Figura 20 – Produção CAISP – Produtos Embalados  

Fonte: CAISP (2015) 

Segundo os administrados, as vantagens da implementação desse sistema reduzem 

os custos de distribuição e estocagem, maior flexibilidade para a prática da segmentação 

e diferenciação de produto. As orientações transmitidas das centrais aos agricultores 
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apontam basicamente para a necessidade de maior produtividade, regularidade e 

pontualidade na entrega o que faz com que quando os produtores cooperados não 

conseguem cumprir com o combinado, a cooperativa recorre aos seus produtores 

parceiros, beneficiando assim mais famílias, atendendo seus pedidos e não perdendo seus 

clientes.  

A CAISP cultiva uma área superior a 600 hectares, produzindo hortaliças 

convencionais e orgânicas, legumes, frutas, entre outros, com um volume mensal superior 

a 800 toneladas que abastecem mais de 100 lojas espalhadas pelo litoral, interior e capital. 

Os produtos que mais ganham destaque na cooperativa são: a alface, o cheiro verde, a 

escarola, a rúcula, o repolho e a couve-flor. Como mostra figura 21, na sede da 

cooperativa, local onde os produtos são limpos, embalados e identificados.  

                       Figura 21 – Beneficiamento dos produtos na Sede da CAISP 

 

Fonte: CAISP (2015) 

Não existem vínculos com a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de 

São Paulo (CEAGESP), uma vez que a CAISP acredita que não há vantagens de 

comercialização, pois os preços pagos são muito inferiores aos dos supermercados. As 

exigências e atrasos nos pagamentos são outros problemas que a cooperativa enfrentou 

na negociação com essa organização. Os maiores lucros da cooperativa vêm em primeiro 

lugar da comercialização hidropônica. Em segundo, aparece a produção orgânica que, 

desde meados da década de 1990, vem ganhando mercado. Em terceiro, aparece a 

produção convencional. 

Os cooperados da CAISP são todos agricultores familiares, como mostra a Figura 

25, mesmo os produtores parceiros da cooperativa, são provenientes da agricultura 

familiar.  
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            Figura 22 – Foto dos agricultores e suas famílias  

Fonte: CAISP (2015) 

A procura por produtos que apresentam diferenciais que agregam valor, como é o 

caso dos hidropônicos (com maior durabilidade e mais fáceis de limpar) e dos orgânicos 

(ausência de agrotóxicos), os agricultores acabam por selecionar a classe socioeconômica 

que irá consumir os produtos, uma vez que esses apresentam preços mais elevados que 

os convencionais. Dessa forma, a cooperativa acaba por direcionar o destino da produção. 

Uma vez que o mercado tem preferências, a cooperativa acaba restringindo a atuação dos 

cooperados convencionais e dá prioridade àqueles agricultores que apresentam maior 

agregação de valor nos produtos e que por isso trazem maior taxa de lucros à cooperativa. 

Em relação ao cultivo dos orgânicos, para o entrevistado C2, “o mercado de 

orgânicos ainda está pouco valorizado, pois muitos entram na agricultura orgânica por 

causa da lucratividade e depois adquirem essa consciência ambiental do solo”. Problema 

também identificado por Couto (2008).  
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5.3.1 Análise das Práticas Ambientais adotadas pela CAISP 

Visando responder aos objetivos específicos deste projeto, a Análise das Práticas 

Ambientais da CAISP foi resumida na Tabela 9. 

Tabela 9 – Lista das Práticas Ambientais adotadas pela CAISP 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2015) 

 

Prática quanto à coleta seletiva e os resíduos orgânicos (1 e 2)  

Conforme o entrevistado C1, a coleta seletiva é realizada somente na sede da 

cooperativa, não sabendo informar se os cooperados também realizam. O material 

coletado é destina a coleta seletiva da região. Os orgânicos, são separados e destinados a 

compostagem. A compostagem na cooperativa mostrou ser bastante eficiente, o projeto 

existe a pouco mais de um ano recebendo apoio financeiro para ser estruturado. O projeto 

prevê a implantação de unidades de processamento com o aproveitamento dos resíduos e 

destinação para compostagem a ser realizadas nas propriedades dos cooperados.  

 

 

 

1 2 3 4 5

Muito 

Pouco Pouco Razoável Frequente

Muito 

Frequente

1. A Cooperativa prática a Coleta Seletiva de Lixo? 4

2. A Cooperativa prática o Reaproveitamento do resíduo orgânico? 4

3. A Cooperativa prática a Economia de água? 3

4. A Cooperativa prática o Reuso de água? 4

5. A Cooperativa prática Economia de Energia? 5

6. A Cooperativa prática o Uso de fontes de energia alternativas? 3

7. A Cooperativa prática a Preservação de áreas ambientais? 3

8. A Cooperativa prática a Recomposição florestal – plantio de mudas nativas? 3

9. A Cooperativa prática a Cultura dos orgânicos? 5

10.  A Cooperativa prática o Controle de erosões? 4

11.  A Cooperativa prática a Análise do solo? 4

12.  A Cooperativa prática a Adubação orgânica? 4

13.  A Cooperativa prática o Treinamento relativo a questões ambientais? 4

14.  A Cooperativa participa ou apoia campanhas de Educação Ambiental na região? 4

15.  A Cooperativa participa ou apoia o Comitê da Bacia Hidrográfica? 3

16.  A Cooperativa participa ou apoia os movimentos ambientalistas da região? 4

17.  A Cooperativa participa das atividades desenvolvidas pelas Secretarias 

Municipais de Ibiúna?
3

18.  A Cooperativa conhece a legislação ambiental? O que pode ou não fazer 

referente as práticas agrícolas?
4

N
O

T
A

S

Principais características relacionadas às práticas ambientais adotadas pela 

CAISP.
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Práticas quanto a Economia de água e Reuso de água (3 e 4)     

Os agricultores cooperados da CAISP utilizam sistema de irrigação por aspersão, 

cujos canos possuem dímetro de 3' para a linha principal e 2' para as linhas secundárias. 

Os aspersores são rotativos, jogam agua num raio que varia de 6 a 7 m. Segundo o 

entrevistado C2, os agricultores percebem se o solo tem umidade suficiente para suprir as 

necessidades das plantas, através dos sinais que elas apresentam. As culturas mais 

sensíveis como Lactuca sativa (alface), Nasturtuim officinale (agrião), Eruca sativa 

(rúcula), Coriandrum sativum (coentro), apresentam as folhas murchando, o que significa 

que pode ser regada.  As culturas mais residentes para os agricultores em transição e 

orgânicos que resiste a seca são as pertencentes a das Bnissicas (repolho, couve e 

br6colis). Conforme o entrevistado C2, “hoje não se pode afirmar que existe economia de 

água, o que existe é o bom aproveitamento da mesma”, por isso não classificou 

“Economia de água” como frequente ou muito frequente. Quanto ao reuso de água, é feito 

na sede da Cooperativa, a água armazenada, tanta da chuva quanto água utilizada na 

lavagem das verduras é reutilizada para limpeza do galpão.  

  

Práticas quanto ao uso da energia e fontes de energia alternativas (5 e 6)  

 Quanto ao uso de energia, a CAISP vem buscando reduzir os seus custos 

conscientizando a equipe de trabalhadores contratadas para atuarem no galpão da sede, 

para que o uso seja eficiente sem desperdícios. A Cooperativa vem buscando meios e 

fontes de energia alternativas, pesquisas estão sendo realizadas e existe a intenção de 

placas solares, conforme o entrevistado C2, “nosso desejo é poder investir em placas 

solares, a sede da cooperativa é grande e existe boa intensidade solar na região”. O sonho 

ainda não se concretizou pois é necessário investimentos e adaptações nas instalações. 

 

Práticas quanto a Preservação de Áreas Ambientais, Recomposição Florestal e 

Legislação Ambiental (7, 8 e 18)  

 Os produtores da CAISP possuem certificados para o cultivo dos orgânicos e 

buscam seguir a legislação ambiental. Com o passar dos anos os representantes da CAISP 

buscam conscientizar seus cooperados através de cursos, palestras e troca de experiência. 

Hoje a CAISP não investe na recomposição florestal, mas conforme o entrevistado C2, a 

CAISP “tem em seus valores o respeito ao meio ambiente e busca levar esse cuidado aos 

seus cooperados a fim de que possam preservar suas áreas e recompor as áreas 

desmatadas”.  
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Práticas quanto à cultura dos orgânicos, controle de erosões, análise do solo e 

adubação orgânica (9, 10, 11 e 12) 

Na CAISP a produção dos orgânicos é realizada por 15 cooperados de um total de 

35. Conforme o Gerente de Produção Agrícola, entrevistado C2, “a saída de orgânicos é 

muito grande e às vezes faltam produtos dos agricultores cooperadores e é preciso 

solicitar para os agricultores conveniados para que assim consigamos atender à os 

pedidos”. Os agricultores orgânicos são certificados e utilizam como parte da adubação o 

composto orgânico da cooperativa. A cooperativa tem projeto de produzir os compostos 

na sede e distribuir aos cooperados para a adubação do solo. As análises de solo e controle 

de erosões são práticas realizadas por todos cooperados, independentemente do tipo de 

produção. Conforme o entrevistado C2, “a análise do solo é fundamental, sem ela não 

tem como saber quais os nutrientes que o solo precisa e realizar uma adubação correta”.  

 

Práticas quanto aos Treinamentos relativos a questões ambientais, campanhas de 

Educação Ambiental na região (13 e 14) 

É prática da CAISP estar sempre buscando novas capacitações aos seus 

cooperados, como busca de novas técnicas de plantio, como houve a capacitação para o 

cultivo do orgânico, resultado esse que é visto até hoje pois a CAISP é uma das mais 

fortes fornecedoras de orgânicos na região resultado do treinamento e capacitação 

realizado. Conforme o entrevistado C2, “o treinamento foi dado para todos os cooperados, 

em uma família de dois irmãos, um deles gostou tanto do processo que buscou mais 

conhecimento e cresceu ampliando a sua produção, sendo hoje o maior produtor de 

orgânico da cooperativa”.          

 A CAISP, não só capacita os seus cooperados, mas também apoia projetos na 

região, como o projeto “Capacitação de produtores rurais de Ibiúna” que se estendeu por 

dois anos atendendo a sete núcleos rurais com o apoio da CAISP tratando do tema 

“Manejo das plantas” entre outros temas abordados a sete núcleos rurais, levando 

informações sobre assuntos de interesse dos agricultores e também esclarecendo questões 

que são motivo de apreensão e dúvidas entre eles (SOS Itupararanga, 2015) 
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Práticas quanto a participação e apoio nos Comitês da Bacia Hidrográfica, nos 

Movimentos Ambientalistas e nas atividades desenvolvidas pelas Secretarias 

Municipais de Ibiúna (15, 16 e 17) 

Quanto à prática relacionada ao apoio no Comitê da Bacia Hidrográfica, o 

entrevistado C2 da CAISP explica que hoje a cooperativa não vem participando e que as 

ações do comitê formam mais divulgadas. Referente aos movimentos ambientalistas da 

região, a CAISP apoia o movimento SOS Itupararanga que participa do Conselho Gestor 

da APA e repassa as informações aos apoiadores. A CAISP também apoia os projetos 

desenvolvidos pela SOS Itupararanga, como foi o caso do projeto de capacitação dos 

produtores rurais financiado pelo Fundo de Recursos Hídricos - FEHIDRO.  

A CAISP também participa das atividades desenvolvidas pelas Secretarias 

Municipais de Ibiúna, o mais recente o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(PDRS) - Microbacias II - Acesso ao Mercado.  

5.4 CASO 4 - COAGRIS - Cooperativa dos Agricultores Orgânicos e Solidários de 

Ibiúna 

A Cooperativa dos Agricultores Orgânicos e Solidários de Ibiúna (COAGRIS) é 

formada por mais de 20 famílias que trabalham na produção orgânica há mais de 10 anos. 

A maioria dos cooperados trabalha e vive no Bairro do Verava em Ibiúna, um importante 

Polo de Agricultura Orgânica do Estado de São Paulo. A região também é de extrema 

importância ambiental, pois está localizada nas nascentes do Rio Sorocabuçu, um dos 

principais formadores da Represa de Itupararanga, que abastece toda região sorocabana. 

Por conta disso foi criada a APA (Área de Proteção Ambiental) de Itupararanga e o Bairro 

do Verava encontra-se dentro da Zona de Conservação da Biodiversidade, principalmente 

por possuir inúmeros fragmentos conservados de Mata Atlântica. A região também faz 

parte da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo (UNESCO). Conforme 

descrito no Capítulo 4 desta pesquisa (COAGRIS, 2015). 

A história da COAGRIS nasce com o presidente Fritz Berg, empresário que virou 

agricultor. Nascido em Solingen, cidade próxima a Dusseldorf (Alemanha), o empresário 

presidente da metalúrgica Corneta. Fritz, por 21 anos, administrou as fabricas de Cotia, 

Osasco e Manaus. Em 2005, por conta de um longo tratamento de saúde, deu uma pausa, 

delegando ao filho o comando dos negócios.  
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A história começou em 1975. Quando, por um acaso, começou a plantar 

convencionalmente em seu sitio de 16 alqueires em Caucaia do Alto. Um dia, o caseiro 

lhe perguntou se podia plantar tomates. Para não "estragar" a paisagem, pediu que 

plantasse bem nos fundos da propriedade, atrás de uma barroca. Quando viu o resultado, 

ficou surpreso e tomou gosto pela coisa.  

Inicialmente, a produção era destinada a abastecer a cozinha da fábrica no preparo 

do almoço dos 350 operários. Na época, nem sabia o que era produto orgânico. "Mas a 

minha mulher, Katharina, sempre está à frente do seu tempo. Quando ninguém falava 

nisso, ela sonhava em produzir produtos da forma mais natural possível e procurávamos 

usar o mínimo de agrotóxicos. Mas foi por causa da doença que resolvi mudar o meu 

estilo de vida” (Miranda, 2007). 

Atualmente, cooperativa (COAGRIS), produz alimentos certificados pelo Instituto 

Biodinâmico - IBD5 e inspecionados, garantindo produtos saudáveis, isentos de 

agrotóxicos e irrigados com água de boa qualidade.  

A Produção da cooperativa é intensa, grandes volumes, com padrões de tamanho 

e qualidade visual para atender as demandas, especializando-se em olerícolas. A 

quantidade de produtos varia de acordo com o tamanho das áreas e as condições de 

investimento de cada agricultor, entre 02 e 20 produtos: diferentes tipos de alface; 

brócolis comum e japonês; cenoura; catalônia; almeirão; couve-flor; couve-manteiga; 

repolho verde e roxo; espinafre; cebolinha; salsa; inhame; berinjela; agrião seco e d’água; 

chuchu; coentro; beterraba; abóbora japonesa, brasileira e italiana; hortelã. 

Como mostra a figura 23, as mudas crescendo no sitio de um dos cooperados da 

COAGRIS.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 O IBD - Instituto Biodinâmico é uma organização que desenvolve atividades de certificação de produtos 

orgânicos e biodinâmicos, desde 1991, sua certificação tem credibilidade internacional e é monitorada por 

instituições como a International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), da Inglaterra, entre 

outras (IBD, 2008). 
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Figura 23 – Mudas de Alface dos cooperados da COAGRIS 

Fonte: COAGRIS (2015) 

Dois engenheiros agrônomos administram a programação entre consumidores e 

produtores. Conforme o entrevistado CG1, “Nossa horta é toda cercada de Mata Atlântica. 

Imitamos os índios”, conta. A demanda está crescendo. Na Granja, a Cooperativa faz suas 

entregas aos restaurantes vegetarianos, também dividindo suas atividades na produção. 

No sitio, o presidente da cooperativa prefere muito mais a vida simples do campo às 

ferramentas. “Prefiro muito mais o sítio. Não dá lucro, nem prejuízo. Mas é um baita 

lazer. Faz bem para o corpo e para a cabeça”. 

A comercialização da cooperativa hoje é realizada através do mercado alternativo 

de comercialização, venda direta de cestas para consumidores e alguns destes, também 

participam efetivamente de feiras de produtores em São Paulo. Como por exemplo, a feira 

da Granja Vianna. 
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5.4.1 Análise das Práticas Ambientais adotadas pela COAGRIS 

  Tabela 10 - Lista das Práticas Ambientais adotadas pela COAGRIS 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2015) 

 

Prática quanto à coleta seletiva e os resíduos orgânicos (1 e 2)  

A COAGRIS e seus agricultores estão localizados no bairro do Verava que é 

distante do centro de Ibiúna, a Coleta Seletiva e a coleta ainda não chegaram à região. 

Conforme o entrevistado CG1, a alguns cooperados separam o material e destinam à 

cooperativa, outros vendem ou destina a coleta convencional. Por esse motivo a 

cooperativa acredita que ainda faz muito pouco e busca há alguns anos resolver esse 

problema, mas por motivo da distância ainda não achou uma solução viável.  

Quanto aos resíduos orgânicos, os cooperados utilizam nas compostagens, o 

composto favorece a adubação e melhora a qualidade os produtos orgânicos que são. 

Conforme o entrevistado CG1, “tudo é aproveitado e pode voltar para terra”.  

 

 

 

1 2 3 4 5

Muito 

Pouco Pouco Razoável Frequente

Muito 

Frequente

1. A Cooperativa prática a Coleta Seletiva de Lixo? 1

2. A Cooperativa prática o Reaproveitamento do resíduo orgânico? 4

3. A Cooperativa prática a Economia de água? 4

4. A Cooperativa prática o Reuso de água? 4

5. A Cooperativa prática Economia de Energia? 4

6. A Cooperativa prática o Uso de fontes de energia alternativas? 3

7. A Cooperativa prática a Preservação de áreas ambientais? 4

8. A Cooperativa prática a Recomposição florestal – plantio de mudas nativas? 3

9. A Cooperativa prática a Cultura dos orgânicos? 4

10.  A Cooperativa prática o Controle de erosões? 4

11.  A Cooperativa prática a Análise do solo? 4

12.  A Cooperativa prática a Adubação orgânica? 3

13.  A Cooperativa prática o Treinamento relativo a questões ambientais? 3

14.  A Cooperativa participa ou apoia campanhas de Educação Ambiental na região? 3

15.  A Cooperativa participa ou apoia o Comitê da Bacia Hidrográfica? 2

16.  A Cooperativa participa ou apoia os movimentos ambientalistas da região? 2

17.  A Cooperativa participa das atividades desenvolvidas pelas Secretarias 

Municipais de Ibiúna?
2

18.  A Cooperativa conhece a legislação ambiental? O que pode ou não fazer 

referente as práticas agrícolas?
4

N
O

TA
S

Principais características relacionadas às práticas ambientais adotadas pela 

COAGRIS.
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Práticas quanto a Economia de água e Reuso de água (3 e 4)  

A COAGRIS está localizada em região próxima as nascentes do Rio Sorocabuçu, 

um dos principais formadores da represa de Itupararanga que abastece a região.  Mesmo 

com água abundante na região, não só pelas nascentes, mas também por ser uma região 

chuvosa, a COAGRIS se mostra consciente em relação ao bom uso da água e apresentou 

uma boa solução, utiliza caixas de água para a captação de água da chuva e em algumas 

propriedades com áreas mais baixas é utilizado os reservatórios artificiais (açudes) para 

a irrigação dos cultivos. Os aspersores também são utilizados, canos de água que ficam 

próximos as leras (montes de terra – caminhos -  onde as hortaliças são plantadas) com 

pequenos furos onde a água sai e molha a plantação. Técnica simples e barata. Conforme 

o entrevistado CG2, “mesmo estando localizados em áreas cujas águas são abundantes, o 

respeito com a natureza é fundamental, só assim conseguimos garantir que a água nunca 

se acabe”.  

 

Práticas quanto ao uso da energia e fontes de energia alternativas (5 e 6)  

 A economia de energia é algo que sempre preocupou a cooperativa pois faz parte 

dos custos de produção e se os consumos dos equipamentos são elevados, os agricultores 

acabam tendo que repassar os valores ao custo do produto, custo que não é barato mesmo 

em propriedade rural. Uma boa alternativa da cooperativa foi a troca dos aspersores 

movidos a combustível diesel por uma tecnologia que consome menos energia a energia 

elétrica. Conforme o entrevistado CG3, “essa troca de equipamentos também foi essencial 

para que a cooperativa conseguisse a certificação dos orgânicos”. 

 

Práticas quanto a Preservação de Áreas Ambientais, Recomposição Florestal e 

Legislação Ambiental (7, 8 e 18)  

 A COAGRIS e seus cooperados estão cercados em área de preservação ambiental 

proveniente do bioma da Mata Atlântica e por isso o cuidado ainda é maior e a legislação 

seguida à risca, pois a além de a fiscalização ser rigorosa, a visão da cooperativa é 

interagir com a natureza promovendo o plantio dos orgânicos de forma que o mesmo não 

venha ser predominante de supressão. Conforme o entrevistado CG1, “mesmo antes do 

cultivo, ás áreas estavam desocupadas, o que possibilitou o cultivo”.  
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Práticas quanto a cultura dos orgânicos, controle de erosões, análise do solo e 

adubação orgânica (9, 10, 11 e 12) 

A agricultura de base ecológica desenvolvida pelos agricultores da COAGRIS no 

Verava é denominada por eles de “orgânicos”, expressão consagrada pelo uso local e é a 

única fonte de renda para estes agricultores. As práticas agrícolas dos cooperados visam 

o respeito aos princípios básicos da agricultura orgânica - eliminando o uso de produtos 

químicos, utilizando rotação de culturas, fertilizantes e inseticidas orgânicos, respeitar as 

curvas de nível para o controle da erosão, e em alguns casos, a adubação verde, o que 

norteou o desenvolvimento do sistema de produção de base ecológica da Cooperativa. 

Conforme o entrevistado CG1, “o que motiva a busca por alternativas é a garantia de que 

o cooperado posso viver em contato com a natureza, mantendo sua unidade de produção 

em atividade podendo dar uma vida digna a sua família”.  

 

Práticas quanto aos Treinamentos relativos a questões ambientais, campanhas de 

Educação Ambiental na região (13 e 14) 

Quanto às práticas e treinamentos relativos às questões ambientais, a COAGRIS 

se classifica como pouco, mesmo em 2008 levando o tema “A sustentabilidade da 

agricultura orgânica e vias de comercialização”, durante sua participação no 13º Encontro 

dos Sertões de Ibiúna. Evento foi organizado pela COAGRIS em parceria com o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Ibiúna e contou com a participação de agricultores orgânicos 

da região, O objetivo central desse encontro foi permitir trocas de experiências, conhecer 

um pouco sobre a trajetória e a realidade dos agricultores ecológicos do Verava e estreitar 

os laços entre o meio rural e o urbano. Explica que apoia as campanhas de Educação 

Ambiental, mas que hoje os treinamentos estão sendo realizados mais pela troca de 

experiências entre os cooperados da cooperativa.  

 

Práticas quanto a participação e apoio nos Comitês da Bacia Hidrográfica, nos 

Movimentos Ambientalistas e atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais 

de Ibiúna (15, 16 e 17)        

 Quanto a participação e apoio nos comitês da Bacia Hidrográficas e nos 

movimentos ambientalistas da região, a cooperativa explica que por motivo da distância 

e do grande movimento de entregas e produção, acaba não conseguindo comparecer e 

apoio as atividades, mesmo as atividades desenvolvidas pelas Secretaria Municipais. 

Pode-se observar que esta relação está diretamente ligada ao grau de amadurecimento da 
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instituição, como pode observar na fala do entrevistado CG3, “Olha... sinceramente é 

muito difícil, porque nos reunimos pouco e os assuntos que a gente vem tratando são 

outros, para resolver problemas internos”. 

5.5 CASO 5 – APROVE – Associação Dos Produtores Orgânicos do Bairro do 

Verava 

A Associação Dos Produtores Orgânicos do Bairro do Verava (APROVE) 

formada por nove produtores e suas famílias. O produtor, João Dias de Oliveira, um dos 

presidentes da Cooperativa, foi um dos pioneiros em levar as práticas ambientais e o 

cultivo da agricultura orgânica para o bairro Verava em Ibiúna. Dentre os cooperados, a 

idade viria entre 23 a 57 anos. Do total de produtores, quatro são proprietários das terras 

cultivadas, os outros cinco são meeiros, sendo que os proprietários são parentes próximos 

(como pai, mãe ou sogra), um total de nove associados.     

 Dentre as ocupações da associação, se destacam: um auxiliar de vendas (na 

cooperativa de comercialização de produtos orgânicos); motorista do grupo (parte da 

família de um dos integrantes). O presidente da cooperativa, entrevistado APV1, que 

cursou administração rural pelo SEBRAE. Um dos produtores também fez curso de 

Produção e Capacitação Rural do SEBRAE. Dos nove produtores, cinco têm outras 

formações que não contribuem para a gestão da propriedade.    

 A Aprove nasceu com o objetivo de buscar independência, principalmente na 

resolução de problemas técnicos de produção. A associação, então construiu uma 

proposta de trabalhar com um grupo de produtores usando metodologia de levantamento 

de problemas e proposta de soluções em cima das necessidades dos grupos. Os principais 

problemas apontados na época, eram referentes à comercialização, à compostagem e à 

qualidade da água. O processo de resolução de problemas foi construído com o 

envolvimento de todos do grupo. Esse trabalho iniciou, seguindo as regres de certificação. 

 A Agricultura Orgânica Certificada (AAOcert) escolheu o grupo dentre os 

produtores da região para iniciar o processo de certificação. Os membros da associação 

demostram compreender a agricultura orgânica como uma agricultura sem agrotóxicos, 

com solo vivo, que melhora a saúde e a qualidade de vida dos produtores e consumidores. 

Segundo o entrevistado APV1 e APV2, definem a agricultura orgânica como “agricultura 

ecológico-social correta, que cuida do meio ambiente com produção mais organizada”.
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 Por outro lado, o entrevistado APV3, administrativo financeiro, olha pelo aspecto 

econômico, disse ser uma agricultura orgânica de vida mais saudável, que traz melhor 

renda e mais amor porque trabalha sem veneno e com um “preço melhor”. Os controles 

são organizados e cada agricultor tem sua cota mensal de produto a ser entregue 

semanalmente, como mostra na figura 24, o controle de produção da associação, realizado 

por cada associado. 

       Figura 24 - Controle de Produção realizado pelos associados da APROVE 

Fonte: APROVE (2015) 

Os produtos são comercializados, atualmente, por meio de uma cooperativa e de 

empresas comercializadoras da região. No momento o grupo está negociando novos 

canais de comercialização. As preocupações mais frequentes dos produtores em relação 

aos consumidores verificadas nas entrevistas foram: a qualidade e a aparência do produto, 

higiene, rastreabilidade do produto e a política desleal de preço praticada pelo mercado.  
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5.5.1 Análise das Práticas Ambientais adotadas pela APROVE 

  Tabela 11 - Lista das Práticas Ambientais adotadas pela APROVE 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2015) 

 

Prática quanto a coleta seletiva e os resíduos orgânicos (1 e 2)  

 A coleta de lixo no Verava ainda é muito precária, isso também se aplica a coleta 

seletiva. Conforme o entrevistado APV2, a cooperativa de reciclagem ainda é nova e não 

dá conta de coletar todo material de Ibiúna e como a associação fica distante do centro, a 

separação não é realizada. O que acontece, ás vezes, é a venda das matérias mais bem 

pagos pelos sucateiros da região, como as latinhas de refrigerantes. Conforme o 

entrevistado APV3 quanto aos resíduos orgânicos, explica que são separados e servem de 

comida para a criação de animais e principalmente adubo.  

 

Práticas quanto a Economia de água e Reuso de água (3 e 4)  

 Quanto ao uso da água, a associação explica que não existe o reuso da água, o que 

é feito é o bom uso e economia da água na rega. O entrevistado APV2 explica que a água 

é coletada de poços ou em alguns locais de açude e armazenadas em caixas de água 

1 2 3 4 5

Muito 

Pouco Pouco Razoável Frequente

Muito 

Frequente

1. A Cooperativa prática a Coleta Seletiva de Lixo? 1

2. A Cooperativa prática o Reaproveitamento do resíduo orgânico? 4

3. A Cooperativa prática a Economia de água? 4

4. A Cooperativa prática o Reuso de água? 3

5. A Cooperativa prática Economia de Energia? 4

6. A Cooperativa prática o Uso de fontes de energia alternativas? 3

7. A Cooperativa prática a Preservação de áreas ambientais? 4

8. A Cooperativa prática a Recomposição florestal – plantio de mudas nativas? 3

9. A Cooperativa prática a Cultura dos orgânicos? 4

10.  A Cooperativa prática o Controle de erosões? 4

11.  A Cooperativa prática a Análise do solo? 4

12.  A Cooperativa prática a Adubação orgânica? 3

13.  A Cooperativa prática o Treinamento relativo a questões ambientais? 3

14.  A Cooperativa participa ou apoia campanhas de Educação Ambiental na região? 3

15.  A Cooperativa participa ou apoia o Comitê da Bacia Hidrográfica? 1

16.  A Cooperativa participa ou apoia os movimentos ambientalistas da região? 2

17.  A Cooperativa participa das atividades desenvolvidas pelas Secretarias 

Municipais de Ibiúna?
3

18.  A Cooperativa conhece a legislação ambiental? O que pode ou não fazer 

referente as práticas agrícolas?
5

N
O

T
A

S

Principais características relacionadas às práticas ambientais adotadas pela 

APROVE.
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quando a distância é muito grande. A rega é realizada através de aspersores, o que 

economiza mais água e garante que a planta vai absorver o necessário, nem mais nem 

menos. Sr. João, entrevistado APV2, explica que “a rega é feita á olho, como a região é 

chuvosa, o agricultor observa a planta e vê quando ela precisa de água”.  

 

Práticas quanto ao uso da energia e fontes de energia alternativas (5 e 6)  

 Quanto ao uso da energia, a princípio o primeiro pensamento é o uso da energia 

elétrica. Mas quando mencionado sobre outras fontes de energia, como o combustível por 

exemplo, o entrevistado APV1, explica que o combustível utilizado no transporte para a 

realização das rotas é traçado pensando no melhor uso do combustível e que é preciso 

economizar pois senão não vale a pena no final do dia. Classificando como frequente o 

uso de práticas voltada a economia de energia e como pouco frequente o uso de energia 

alternativa.  

 O entrevistado APV2, esclarece que ainda não pensaram em formas de energia 

alternativa e que mesmo as placas solares são caras e não justificam a instalação para 

pouco uso, justificando que o pouco uso da energia elétrica, utilizada somente para o 

funcionamento das bombas para captação d’água.  

 

Práticas quanto a Preservação de Áreas Ambientais, Recomposição Florestal e 

Legislação Ambiental (7, 8 e 18)  

 Quanto a preservação de áreas ambientais, a APROVE classificou como 

frequente, explica que a cultura do orgânico não envolve somente o bom cuidado com a 

terra (solo) mas que também prevê a boa relação com a natureza, respeitando as áreas de 

preservação e seguindo o que é determinado pela legislação ambiental, principalmente no 

que diz respeito ao limite de proximidade dos córregos. Conforme o entrevistado APV2, 

“é importante preservarmos a mata, pois só assim teremos água de boa qualidade para 

regar a plantação”. Quanto a recomposição florestal, a APROVE explica que ás áreas 

que por algum motivo sofreram os desmatamentos são demarcadas e que o plantio só é 

feito através de frutíferas, ou para venda ou para consumo dos agricultores e suas famílias.  

 

Práticas quanto a cultura dos orgânicos, controle de erosões, análise do solo e 

adubação orgânica (9, 10, 11 e 12) 

Sobre a cultura dos orgânicos, seu João, entrevistado APV2, fala sobre sua 

experiência: “A estrutura da terra mudou muito e não é o trator que melhora, ela nasceu 
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de novo (…) no começo foi um pedacinho de brócolis, e a formiga comeu tudo. Hoje dá 

tranquilo (…). Tinha voçoroca que cabia um trator dentro”. 

O entrevistado APV1, completa que “hoje a maior parte das variedades a 

produtividade dos plantios orgânicos se iguala ou supera a produtividade no sistema 

convencional”. O controle de erosões e análise do solo é feita com frequência e 

ressaltando que o que realmente ajuda muito é a adubação orgânica.  

 

Práticas quanto aos Treinamentos relativos a questões ambientais, campanhas de 

Educação Ambiental na região (13 e 14) 

A APROVE, através do seu presidente João Dias de Oliveira, vem buscando 

conhecimento e busca de soluções através dos eventos realizadas na região. Em 2011, a 

associação participou do seminário “Desafios e Benefícios da Produção e 

Comercialização de Alimentos Orgânicos”, realizado pela Câmara Municipal de São 

Paulo, o evento teve como objetivo a criação de uma carta de compromisso com ações 

para estimular o setor agrícola da região.  

 

Práticas quanto a participação e apoio nos Comitês da Bacia Hidrográfica, nos 

Movimentos Ambientalistas e atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais 

de Ibiúna (15, 16 e 17) 

 Quanto a participação e apoio nos comitês da Bacia Hidrográficas e nos 

movimentos ambientalistas da região, a APROVE descreve sua situação como muito 

pouco e pouco frequente, explica que como o bairro do Verava está afastado do centro de 

Ibiúna, acabam que não ficam sabendo das informações.  
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados dos casos será apresenta através de uma análise 

comparativa dos dados qualitativos obtidos por meio dos grupos sociais descritos no 

capítulo 5. De modo geral, é importante salientar que além dos dados obtidos nas 

entrevistas, foram considerados também dados secundários, a partir de informações 

provenientes de matérias jornalísticas, de periódicos, revistas, sites e blogs 

especializados, além de observações realizadas pela autora durante visitas às 

cooperativas/associações.  

6.1 Meios de produção, comercialização e interação com o meio ambiente 

Na primeira parte do questionário, foram levantados os dados referentes aos perfis 

de cada grupo, seus meios de produção, comercialização e interação com o meio 

ambiente. Ao analisar os meios de produção, pode-se observar a liberdade dos 

agricultores para produzir e comercializar em conjunto ou separadamente, conforme se 

apresenta no quadro 6.  

        Quadro 6 – Meios de Produção das Cooperativas e Associações  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Produção Forma de produção

APPOI
Produção de verduras e hortaliças 

orgânicas.

Cada produtor produz as culturas que melhor se 

identifica, é mais um mix  de produtos. 

APPRI
Produção convencional de verduras e 

hortaliças.

Cada produtor produz as culturas que melhor se 

identifica, é mais um mix  de produtos.  Fábio 

(administrativo) liga toda segunda e cada 

produtor conferindo o que cada produtor pode 

oferece.

CAISP
Produção de verduras e hortaliças, 

orgânica e convencional.

A Cooperativa tem um planejamento "trimestral" 

do que cada cooperado precisa produzir por 

semana. Cada cooperado tem uma cota 

(10,20,30%) do valor do pedido (feito pelo 

mercado).

COAGRIS
Produção de verduras e hortaliças, 

orgânica.

O pedido chega e é distribuído conforme 

produção. Reunião acontecem somente quando 

há necessidade. 

APROVE
Produção de verduras e hortaliças, 

orgânica.

Cada produtor produz a cultura que melhor se 

identifica. As vendas são feitas em conjunto e 

reuniões sempre quando há necessidade.

GRUPOS 
MEIOS DE PRODUÇÃO 
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Quanto aos meios de produção, conforme o entrevistado AR1, “cada produtor 

produz as culturas que melhor se identifica, é mais um mix de produtos”. Respeitando a 

época de plantio de cada cultura. 

Conforme informações do Sindicato Rural, Ibiúna está se consolidando como o 

maior produtor de agricultura orgânica do Estado de São Paulo. Se, por um lado, todas as 

propriedades possuem certificações, por outro, apresentam os mesmos problemas da 

agricultura convencional, sobretudo, em relação ao preço de seus produtos, que se 

igualam aos custos que têm para produzi-los. Entretanto, os maiores beneficiados nessa 

relação são, sem dúvida, os intermediários e as grandes redes de atacado e varejo que 

sobrevalorizam o produto em até três a quatro vezes a mais que o preço dado ao agricultor. 

No mercado varejista da cidade de São Paulo, as redes de supermercados Pão de Açúcar, 

Carrefour, Wal-Mart, Big, Pastorinho, por ordem decrescente de importância, são as que 

têm produtos da agricultura de base ecológica à venda.  

Uma das características dos grupos pesquisados, são as formas de comercialização 

que tanto podem ser feitas em conjunto ou em separado, como mostra o quadro 7.   

 Quadro 7 – Meios de Comercialização das Cooperativas e Associações 

pesquisadas 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Grupos Comercialização Cliente

APPOI
Em conjunto ou livre para comercializar 

individualmente 

Mercados, Feirantes e Cestas com

Produtos Orgânicas

APPRI
Em conjunto ou livre para comercializar 

individualmente 

Mercados, Feirantes, creches e cliente

final através de Kits para pontos de

vendas em Osasco e Barueri 

CAISP

A comercialização é feita em conjunto (os 

cooperados não vendem somente para 

cooperativa) 

Venda para rede de supermercados de

SP

COAGRIS

A comercialização é feita em conjunto (os 

cooperados não vendem somente para 

cooperativa) 

Cliente direto através de cestas

orgânicas e mercado convencional

APROVE

A comercialização é feita em conjunto (os 

cooperados não vendem somente para 

cooperativa) 

Feiras e supermercados da região

MEIOS DE COMERCIALIZAÇÃO 
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Ao verificar a estrutura de comercialização das hortaliças, pode-se observar que 

algumas empresas distribuidoras exercem grande poder de influência sobre o 

planejamento das unidades de produção da agricultura de base ecológica de Ibiúna. 

Estabelecem canais de comercialização por intermédio de contratos com as grandes redes 

de supermercados. Essa relação comercial ocorre graças à fraca coesão entre produtores, 

fruto da precária organização social e de frágeis laços de cooperação. Trata-se de mais 

uma das características da agricultura familiar certificada do cinturão verde de São Paulo. 

Essas características podem ser visualizadas nas relações sociais das entidades de classe 

ou associações e cooperativas também identificadas por Bellon & Abreu (2005).  

O que dificulta muito a comercialização é a falta de gestão da propriedade, que 

muitas vezes é realizada de maneira informal e poucos controles de gestão, ou mesmo 

nenhum. O produtor em alguns casos assume tarefas de gestão e operacionais do negócio. 

Nenhum dos casos estudados possuía os registros organizacionais solicitados, tais como 

processo produtivo mapeado, organograma, controle da entrega de equipamentos de 

proteção individual (EPIs) e o Cadastro Ambiental Rural (CAR), apontando para uma das 

características comuns deste segmento.  

Quanto aos documentos e registros administrativos dos produtos comercializados, 

nem todos os produtores mantêm controles, tais como controles de venda, insumos, 

produção, safra, estoque e destinação de resíduos. Aqueles que o possuem, em geral, são 

feitos num caderno, com anotações simples e sem sistemática de acompanhamento. Não 

possuem processos estabeleci dos formalmente e muitas vezes as informações da gestão 

são confiadas à memória do produtor.  

 Houve um consenso por parte dos entrevistados, no que se refere a ter uma boa 

gestão e uso de práticas ambientais responsáveis, uma vez que estas podem ser 

consideradas um ganho para o negócio, pois podem aumentar o lucro, gerar boa 

publicidade para seus negócios, ajudar a conquistar novos clientes, reduzir os 

desperdícios com insumos e auxiliar na redução de custos, da propriedade/produção. 

 Quanto a interação com o meio ambiente, pode observar que os grupos veem 

buscando diferentes formas de se beneficiar do meio ambiente preservando os seus 

recursos. Conforme apresentado no      Quadro 8.  
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     Quadro 8 – Interação das Cooperativas e Associações com o Meio Ambiente  

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 Quanto as práticas ambientais, pode-se observar que é prática dos grupos 

entrevistados a interação com o meio ambiente, não necessariamente um grupo pratica 

somente uma ação, as práticas vão desde o cuidado com água, reaproveitamento dos 

resíduos orgânicos, cuidado com o solo, entre outros. O que se perceber dos entrevistados 

é que as práticas fazem parte do cotidiano e que todas se integram e são importantes.  

Conforme o entrevistado C2. 

“Não necessariamente uma única pratica ambiental, mas a que mais se 

destaca é a adubação verde e conservação do solo”. A cooperativa 

incentiva os produtores a utilizarem técnicas de conservação do solo, 

permanecendo na sustentabilidade, continuando na profissão, tendo 

motivação para crescer e se desenvolver. 

 

Os problemas ambientais da região, também são identificados pelos grupos 

entrevistados. Ibiúna além de polo agrícola é um município que leva o título de “Estância 

Turística”, por suas belas paisagens e abundância de água. O que favorece o turismo na 

região e uma grande quantidade de casas de veraneio (segunda casa ou casa de campo).  

 Conforme os entrevistados dos grupos APO1, AR1, CG1 e APV1 o maior 

problema na região, é a geração de lixo proveniente dos turistas, grandes quantidades que 

muitas vezes são deixados em locais não apropriados. 

     

Prática ambiental mais realizada Principais problemas ambientais da região.

APPOI
Não necessariamente uma única pratica ambiental, 

mas todas se integram na cultura dos orgânicos. 

Desmatamento, lixo deixado pelos turistas que 

visitam a cidade nos finais de semana, caça 

irregular e ocupação irregular das áreas

APPRI

A cultura é convencional, as duas práticas ambientais 

mais utilizadas são o "cuidado com o uso da água" e o 

"reaproveitamento dos resíduos orgânicos" que voltam 

para a terra como adubo. 

Lixo deixa-do pelos turistas que visitam a 

cidade nos fins de semana

CAISP

Não necessariamente uma única pratica ambiental, 

destacando a adubação verde e conservação do solo. A 

cooperativa incentiva os produtores a utilizarem 

técnicas de conservação do solo, permanecendo na 

sustentabilidade.

Conservação do solo (irrigação) Manejo de água 

e econômia de água

COAGRIS Compostagem, reaproveitamento de resíduo orgânico.
Lixo deixado pelos turistas que visitam a cidade 

nos fins de semana

APROVE
Não uma única prática, todos se integram e são 

importantes. 
Desmatamento e lixo e poluição das águas

GRUPOS 

INTERAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE
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6.2 Análise comparativa das Práticas Ambientais 

No segundo quadro de perguntas os grupos foram questionados quanto às práticas 

ambientais relacionadas diretamente ao perfil e objetivos de cada grupo estudado. No 

capítulo 5 foram apresentadas e descritas estas práticas ambientais, a partir de uma análise 

individual dos casos. 

 Na  , constam essas práticas ambientais numa perspectiva geral, visando realizar 

uma comparação das mesmas. No primeiro bloco, os grupos responderam de 1 a 5, sendo 

1 para a prática muito pouco praticada e 5 para prática muito frequentemente praticada. 

As análises comparativas foram feitas seguindo as cores: menos praticadas em 

(vermelho), razoavelmente praticada em (amarelo) e as práticas frequente e muito 

frequente em (verde), demostrando que o grupo vem praticando e aprimorando sua prática 

ambiental, assim contribuindo para a proteção do meio ambiente.  

 Das 90 respostas obtidas através do questionário relacionado às práticas 

ambientais, 56 responderam frequente e muito frequente em (verde), 24 responderam que 

razoavelmente em (amarelo) e apenas 10 das noventas questões foram respondidas em 

(vermelho) para práticas pouco ou muito pouco praticadas. Os números mostram que mais 

da 62% das práticas estão sendo realizadas, mostrando que os agricultores veem buscando 

formas de preservar o meio onde vivem.   
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                                   Tabela 12 - Comparativo das práticas ambientais das Cooperativas e Associações pesquisadas  

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

1 2 3 4 5

Muito Pouco Pouco Razoável Frequente

Muito 

Frequente

1. A Cooperativa prática a Coleta Seletiva de Lixo? 5 1 4 1 1 3 1 1

2. A Cooperativa prática o Reaproveitamento do resíduo orgânico? 5 4 4 4 4 4 1

3. A Cooperativa prática a Economia de água? 5 5 3 4 4 1 2 2

4. A Cooperativa prática o Reuso de água? 5 4 4 4 3 4 1

5. A Cooperativa prática Economia de Energia? 4 5 5 4 4 3 2

6. A Cooperativa prática o Uso de fontes de energia alternativas? 4 4 3 3 3 3 2

7. A Cooperativa prática a Preservação de áreas ambientais? 3 4 3 4 4 2 3

8. A Cooperativa prática a Recomposição florestal – plantio de mudas nativas? 5 3 3 3 3 4 1

9. A Cooperativa prática a Cultura dos orgânicos? 5 3 5 4 4 1 2 2

10.  A Cooperativa prática o Controle de erosões? 5 3 4 4 4 1 3 1

11.  A Cooperativa prática a Análise do solo? 5 5 4 4 4 3 2

12.  A Cooperativa prática a Adubação orgânica? 5 5 4 3 3 2 1 2

13.  A Cooperativa prática o Treinamento relativo a questões ambientais? 5 4 4 3 3 2 2 1

14.  A Cooperativa participa ou apoia campanhas de Educação Ambiental na região? 5 3 4 3 3 3 1 1

15.  A Cooperativa participa ou apoia o Comitê da Bacia Hidrográfica? 4 3 3 2 1 1 1 2 1

16.  A Cooperativa participa ou apoia os movimentos ambientalistas da região? 4 3 4 2 2 2 1 2

17.  A Cooperativa participa das atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais de Ibiúna? 1 1 3 2 3 2 1 2

18.  A Cooperativa conhece a legislação ambiental? O que pode ou não fazer referente as práticas agrícolas? 5 4 4 4 5 3 2

Principais afirmações referentes as características relacionadas às práticas 

ambientais adotadas pela cooperativa/associação.

Análise comparativa - 2. Análise comparativa das práticas
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6.2.1 Práticas quanto a Coleta Seletiva de Lixo  

A coleta seletiva em Ibiúna existe desde 2006 e em 2012 com a implantação do 

galpão de triagem da Cooperativa de Recicladores por Ibiúna e o Ambiente (CREIA) 

ganhou força na região. A cooperativa também teve o apoio da Rede Solidária em 2013 

conseguindo assim, melhorar a comercialização conjunta dos materiais recicláveis e todo 

processo de organização e capacitação dos catadores (Meio Ambiente, 2013). 

Com a implantação do Programa Coleta Seletiva e do Projeto Social de Catadores 

de Material Reciclável em 2006, os 23 catadores passaram a fazer a separação e 

comercialização dos materiais reciclados da região, recebendo durante um ano (fase 

inicial do projeto), curso de capacitação, com apoio do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas de São Paulo (IPT). Para a CAISP, a implantação do programa de coleta 

surgiu um pouco mais tarde, em 2012, pois até então a CREIA, cooperativa da região não 

estava estrutura para receber o material. 

Dos cinco grupos entrevistados, somente dois grupos, APPOI e CAISP, fazem 

coleta seletiva dos materiais reciclados. Os demais, APPRI, COAGRIS e APROVE 

argumentaram que o resíduo reciclado é pouco e não justifica a coleta seletiva.  

O entrevistado AR1 da APPRI, relata que o único resíduo que hoje é destinado 

para a coleta, são as embalagens de agrotóxicos que são enviadas a postos de coleta na 

casa do agricultor, local específico relatado pelos agricultores do cultivo tradicional que 

utilizam defensivos agrícolas em seus cultivos. As cooperativas e associações 

influenciam seus agricultores a não utilizar, ou utilizar o mínimo de defensivos pois 

agridem o solo e é prejudicial à saúde do agricultor. 

6.2.2 Práticas quanto ao Reaproveitamento dos Resíduos Orgânicos 

Embora nem todos pratiquem a coleta seletiva, a compostagem é uma prática 

comum entre eles, possivelmente por também produzirem orgânicos e conhecerem os 

benefícios e as técnicas apropriadas. Dentre os grupos entrevistados, a APPOI obteve 

melhor avaliação e reaproveitamento do resíduo orgânico, que conforme o produtor 

APO1 entrevistado, “os resíduos podem ser usados na fertilização das lavouras, 
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recuperando a fertilidade, melhorando as condições físicas do solo, tornando-o mais 

permeável e com maior capacidade de retenção de água e penetração das raízes das 

plantas”. Essa prática gera ganhos econômicos ao produtor rural, sem comprometer da 

qualidade do solo e do ambiente.  

Para a APPRI, conforme o entrevistado APV1, um dos pioneiros na produção de 

agricultura orgânica na região, “os resíduos orgânicos são utilizados como fertilizantes 

nas lavouras, recuperando e melhorando as condições físicas do solo, tornando-o mais 

permeável e com maior capacidade de penetração dos nutrientes nas raízes das plantas”.  

Benefícios também defendidos por Padilha, Eberts, Mattos, Miritz & Rodrigues 

(2010) que apoiam a elaboração de um plano técnico de manejo e adubação, considerando 

a composição química dos resíduos, a área a ser utilizada, a fertilidade, o tipo de solo e 

as exigências da cultura a ser implantada.  

6.2.3 Práticas quanto a Economia de Água 

Para realizar a irrigação a água pode ser captada superficialmente ou no subsolo. 

Em ambos os casos é necessário estimar a vazão disponível para a irrigação. A fonte de 

captação de água deve estar o mais próximo possível da área a ser irrigada. A água da 

superfície pode ser retirada de rios, lagos, reservatórios ou açudes. Como mostra no 

capítulo 4 deste estudo, Ibiúna pertence a APA de Itupararanga, onde se localiza a represa 

de Itupararanga e suas bacias que regam as plantações da região.    

 Mesmo com recurso abundante, a prática quanto a economia de água é 

predominante nos grupos entrevistados. Os órgãos governamentais são responsáveis pela 

medição da vazão dos rios para a irrigação. Dentre os grupos entrevistados, a técnica mais 

utilizada é a irrigação localizada por gotejamento, prática que otimiza o consumo de água, 

aplica apenas a quantidade necessária para cada planta evitando desperdício.  

Essa preocupação também está presente entre os entrevistados, APPOI, APPRI, 

COAGRIS e APROVE, que obtiveram melhores resultados relacionados a essa prática. 

Os entrevistados AR1 e AR2 destacam que a APPRI se preocupa com a economia no 

processo de produção, além de se preocupar com o uso de equipamentos e soluções que 

utilizem uma quantidade menor de água.  

Apesar da CAISP ter obtido a menor classificação entre as pesquisadas, o 

entrevistado C2, demostra preocupação com o tema e acredita no surgimento de novas 
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tecnologias, “o recurso é proveniente da natureza e pode vir a faltar, o que resultaria em 

um impacto negativa na colheita”. O mesmo entrevistado relata que hoje os agricultores 

da cooperativa utilizam aspersores para regarem as plantações, mas que uma solução seria 

a utilização de microaspersores.  

Os microaspersores representam a evolução da irrigação tradicional com 

aspersores de alta vazão, alta pressão e longo alcance. Se isso ajuda, existem hoje estudos 

que falam na utilização de microaspersores com micro tubos, técnica ainda mais eficiente 

(Katsurayama, 2015). 

6.2.4 Práticas quanto ao Reuso de Água 

Com relação ao Reuso de Água, destaca-se como predominante entre os 

agricultores a presença de reservatórios artificiais (açudes) e cisternas para a captação e 

armazenamento d’água da chuva. O sistema é presente em algumas propriedades e 

localizados em áreas mais baixas para que a água possa ser direcionada e armazenada 

para a irrigação. 

Dos cinco grupos respondentes, quatro se destacam na amostra com melhores 

soluções, APPOI, APPRI, CAISP e COAGRIS. A APPOI com melhor pontuação, relata 

por meio do entrevistado AO2, que a reutilização d’água é prática frequente, a água que 

é utilizada na primeira lavagem das folhagens é utilizada para a limpeza do espaço.  

No galpão da CAISP, o entrevistado C3 explica que para agregar um maior valor 

na venda, o grupo faz o beneficiamento dos orgânicos e hidropônicos vendendo os 

produtos prontos para o consumo, ou seja, lavados. Essa água também é reutilizada na 

limpeza do galpão e das caixas de armazenamento, pois a água está praticamente limpa e 

que não pode ser consumida.  

6.2.5 Práticas quanto a Economia de Energia 

A abordagem energética na agricultura ainda é pouco explorada, sendo vista ainda 

por muitos como energia proveniente somente do sistema elétrico, ou seja, a conta de 

energia elétrica no final do mês. Depois de explorar o tema e esclarecer que a energia 

pode estar presente em diversos meios, foi possível identificar práticas comuns entre os 
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grupos estudados, os quais classificaram suas práticas como frequente e muito frequente. 

As cooperativas que obtiveram melhores resultados foram a APPRI e CAISP. 

Os entrevistados da APPRI, AO1 e ARI, relatam que trocaram os equipamentos 

de irrigação que utilizavam como combustível o diesel por equipamentos elétricos. 

Conforme o entrevistado AO1 “com isso, conseguimos reduzir os gastos com manutenção 

do equipamento e o custo com combustível”. O equipamento se torna mais eficiente, 

consumindo menos com o uso da energia elétrica. Prática também comum entre os 

produtores da CAISP, que optaram pelo equipamento elétrico. “O conjunto motor bomba 

é constituído por um motor elétrico, a óleo diesel ou a gasolina, acoplado a uma bomba 

que tem como função fazer a sucção da água e irrigação da área”, explica o entrevistado 

C2 da CAISP.  

Os entrevistados CG3 e APV2 relatam que começaram a pensar na economia de 

energia depois de fechar as contas no final do mês, e o custo maior visto por eles ainda é 

o combustível utilizado nos transportes, máquinas e equipamentos de irrigação. “O jeito 

foi pensar em outras formas de usar o combustível e buscar alternativas de reduzir o 

consumo”, conforme foi destacado por APV2. 

6.2.6 Práticas quanto ao uso de fontes de Energia Alternativas 

Quanto às práticas referentes à energia alternativa, somente dois dos cinco grupos 

tiveram boas classificações. APPOI e APPRI classificaram a busca por fontes alternativas 

como frequente o representante da APPOI, entrevistado APO1, relata que vem buscando 

formas mais econômicas e ecológicas para realizar a irrigação dos campos, visto que esse 

é o principal custo da associação. Explica que está pesquisando equipamentos que 

utilizam o biodiesel como fonte de energia ou até mesmo utilização da energia solar para 

o acionamento de bombas para a irrigação.  

As amostras que tiveram menor classificação foram a CAISP, COAGRIS e 

APROVE. O entrevistado C3 da CAISP revela que tem como projeto a instalação de 

placas solares na sede da cooperativa, com o objetivo de disseminar a energia limpa entre 

seus cooperados. O mais importante é disseminar o conceito entre os agricultores e buscar 

soluções que possam ser seguras, provenientes de fontes de energia renovável e que não 

venham a poluir o meio ambiente.   
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6.2.7 Práticas quanto a Preservação de Áreas Ambientais 

Conforme o plano de manejo da represa de Itupararanga (Capítulo 4.4), além do 

uso agropecuário, tem sido observado o aumento de áreas ocupadas por empreendimentos 

imobiliários, como chácaras e casas de recreio. A região tem sido alvo dos turistas que 

utilizam a região como segunda casa, fazendo assim com que aumente as áreas ocupadas 

por empreendimentos imobiliários na região.      

 Quanto a preservação das áreas ambientais, três grupos: APPRI, COAGRIS e 

APROVE classificaram esta prática como frequente entre os agricultores. O entrevistado 

CG2 da COAGRIS, explica que no cultivo dos orgânicos o respeito com o meio ambiente 

é mais frequente, pois preserva não somente as áreas destinadas a APP’s, mas também as 

áreas que possam contribuir para o plantio de forma orgânica, impactando o mínimo a 

área ocupada.          

 Um dos agricultores mais antigos na região, APV1 da APROVE, explica que as 

áreas são utilizadas a muitos anos por sua família e que a mata serve como proteção, não 

só como uma barreira natural, mas um meio da natureza garantir a sobrevivência do meio, 

“o cair das folhas gera adubo que por si só gera nutrientes e com a chuva os mesmos são 

levados aos canteiros”.         

 Os grupos APPOI e CAISP classificaram esta prática como “razoável”. Conforme 

o entrevistado C2 da CAISP, “a cooperativa procura incentivar a preservação ambiental 

das áreas através dos cursos e treinamentos”.  Deixando claro que mesmo os conceitos de 

preservação e conservação são explorados pelo grupo.   

6.2.8 Práticas quanto a Recomposição Florestal  

 Para a questão referente a recomposição florestal e plantio de mudas 

nativas, dos cinco grupos entrevistados, somente a APPOI teve a classificação “muito 

frequente”. Conforme o entrevistado da APPOI, AO1, o grupo é parceiro da “Associação 

Ecoar Florestal” que desenvolve projeto na região desde 2005, chamado “Floresta da 

Família”. Programa financiado pelo FNMA que prevê a extensão florestal junto à 

agricultura familiar nos municípios de Ibiúna e região. Os demais grupos (APPRI, 

CAISP, COAGRIS e APROVE), responderam como “razoáveis”. A APPRI, explica que 

a prática existiu, mas que hoje não é mais frequente. Conforme o entrevistado AR1, “o 
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que mais acontece são ações individuais dos agricultores que por conhecerem a legislação 

acabam fazendo plantio e preservando as áreas para não serem multados”. Os demais 

grupos têm por costume o plantio de mudas frutíferas, o que também é positivo pois atrai 

pássaros e mantem a paisagem preservada.   

6.2.9 Prática quanto a Cultura dos Orgânicos  

Quanto as práticas referentes a cultura dos orgânicos, os grupos APPOI, CAISP, 

COAGRIS e APROVE, classificarem como “muito frequente” e “frequente”, uma prática 

realizada pelos grupos na região. Conforme os entrevistados da APPOI, o cultivo é 

realizado desde sua fundação em 1999 e veem buscando o aprimoramento dos produtos 

ressaltando que a troca de experiência entre os produtores é muito importante.  

O único grupo que ainda não produz orgânico é o APPRI, os entrevistados estão 

buscando conhecimento e certificação, explica que hoje o que é costume é usar o 

composto orgânico, chamado por eles de uma “adubação verde”, que respeita as épocas 

de plantio e utilizado composto orgânico no plantio. Não se pode classificar como 

orgânico porque ainda não é certificado.       

 Para Borges, M (2000) a cultura dos orgânicos nasceu no bairro do Verava por 

meio do movimento popular denominado “Projeto Campo Cidade/Vida” (PPC/V), 

iniciado em 1989. Os agricultores receberem treinamento e o processo de implantação 

iniciou da seguinte forma: 

a) Realização de um diagnóstico rápida rural (DRR) realizado pelos técnicos do 

projeto e os resultados eram discutidos com os agricultores e suas famílias.  

b) Planejamento e definição de um campo demonstrativo de adubação verde em um 

dos estabelecimentos selecionados. 

c) Curso sobre adubação verde, manejo orgânico do solo, controle alternativo de 

pragas, estufas, planejamento e comercialização da produção. 

d) Treinamento dos agricultores. (Borges, M., 2000). 

Os agricultores capacitados se tornaram difusores da tecnologia e desse 

movimento surgiu o despertar de outros agricultores da região que começaram a 

experimentar técnicas utilizadas no manejo orgânico.  Desse movimento, nasceram os 

grupos APPRI, COAGRIS, APROVE e alguns cooperados da CAISP.   
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 O presidente do Sindicato Rural de Ibiúna, Maurício Tachibana, que também 

promove o desenvolvimento rural no município e incentiva a cultura dos orgânicos. 

Explica que na agricultura orgânica, o ataque de pragas é reduzido ou eliminado na 

maneira natural, onde o agricultor planta produtos diversificados, em canteiros próximos.

 Para de Oliveira, (2012), é preciso mudar a maneira de se perceber o meio 

ambiente rural, não mais como um recurso inesgotável. Sentimento também presente no 

depoimento do entrevistado CG1, da COAGRIS que explica que “as pragas são os 

inimigos naturais das plantas e também podem ser combatidos por meio de controle 

biológico e produtos permitidos pelas certificadoras”.    

 Para ter certeza que o que está comprando é orgânico, o consumidor deve exigir 

certificação, por meio de selo de empresa certificadora ou participação do agricultor em 

Organização de Controle Social (OCS). De qualquer maneira, a certificação tem que vir 

exposta na embalagem do produto ou na banca da feira (Roma, 2014).     

6.2.10 Prática quanto ao Controle de Erosões  

Em relação ao uso do solo, o município de Ibiúna apresenta 55% de seu território 

utilizado para atividades agrícolas, como pode ser observado na Tabela 5 deste estudo. 

Os dados levantados foram baseados no Projeto LUPA- “Levantamento das Unidades de 

Produção Agropecuária”, os números mostram que a produção agrícola é grande e o 

cuidado com o solo é tema preocupante entre os produtores da região. 

Os produtores orgânicos, APPOI, CAISP, COAGRIS e APROVE apresentaram 

maior percepção dos problemas ambientais, requisitos que precisam ser atendidos na 

produção orgânica e, portanto, apresentam um melhor controle de erosão em suas 

propriedades. Os entrevistados CG2 e APV2 explicam que fazem rotação de culturas, 

cursa de níveis, calagem e o uso de técnicas agrícolas para evitar erosões. 

A APPRI, único grupo que não pratica a cultura dos orgânicos, classificou o 

controle de erosão como “razoável”, explica que não costuma ter problemas com o solo 

e que por isso não sofrem com erosões. Estudos mostram resultados semelhantes entre os 

dois sistemas (orgânicos e convencionais), explicado pelos autores, como decorrentes do 

ciclo curto e alta exigência nutricional das culturas da região (Valarini et al., 2007) 
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6.2.11 Prática quanto a Análise do solo 

 Quanto às práticas referentes a análise do solo, todos os grupos classificaram 

como frequente e muito frequente, pois somente através da análise que o agricultor 

consegue fazer uma boa adubação no solo, satisfazendo as necessidades da planta, 

minimizando o uso de adubos, de água, da mão de obra e dos demais insumos utilizados 

que ajudam no controle de erosões.   

 Para o entrevistado da APPOI, AP1, “é preciso que se tenha mais cuidado com 

solo e consequentemente o meio ambiente, pois é dele que veem o sustento da nossa 

família”. Explica que o cuidado da terra é primordial para uma boa colheita e que isso só 

se obtém com o tempo, que cada agricultor tem seu tempo e percebe que “se você plantar 

as espécies nas épocas corretas, fazer uma boa adubação, “orgânica de preferência”, 

analisando o solo e regando com água saudável, o retorno é gratificando e duradouro, pois 

terá sempre um solo rico e uma produção farta”.   

 Conforme os entrevistados da APPRI, independente do sistema de cultivo, seja 

convencional ou orgânico, é fundamental o preparo adequado do solo, a correção da 

acidez e a aplicação de fertilizantes em quantidades adequadas, de acordo com as 

exigências da cultura e considerando a disponibilidade de nutrientes no solo. 

6.2.12 Prática quanto a Adubação Orgânica 

As práticas dos grupos quanto a adubação orgânica foi positiva entre três grupos, 

APPOI, APPRI e CAISP, responderam como “frequente” e “muito frequente” o uso de 

adubos orgânicos e os grupos COAGRIS e APROVE classificaram como “razoável”, pois 

utilizam mais a técnica de adubação orgânica, ou seja, reaproveitamento do resido. O que 

ajuda a economizar nas compras insumos e adubos para as plantações.   

 Todos os entrevistados reaproveitam o resíduo orgânico, o que mostra a 

compreensão dos grupos sobre o que é a agricultura orgânica, demostrando ter 
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conhecimento quanto a adubação verde, compostagem, uso de adubos orgânicos e 

controle biológico.            

6.2.13 Prática quanto aos Treinamentos relativos as Questões Ambientais 

Quanto à prática referente aos treinamentos relativos as questões ambientais, três 

grupos classificaram como “frequente” e “muito frequente”, são eles APPOI, APPRI e 

CAISP e dois grupos como tema razoável, COAGRIS e APROVE.   

 De acordo com os entrevistados da COAGRIS e APROVE, as práticas ambientais 

foram mais exploradas na região, em meados de 1989, juntamente com o início da cultura 

dos orgânicos na região por meio do movimento popular denominado “Projeto Campo-

Cidade/Vida” (PCC/V), que ganhou força em 1990. Passada esta fase, os agricultores 

começavam a discutir as formas de produção, surgindo assim a demanda por alimentos 

mais saudáveis e a procura por informações sobre as melhores práticas ambientais nos 

cultivos. Surgiu, assim, o projeto “Programa de Educação Ambiental: agricultores e 

consumidores, juntos para uma melhor qualidade de vida”. Trabalho iniciado através do 

Treinamento de Agricultores Organizados em Comunidades, financiado pela Fundação 

Kellogg. Projeto iniciado com aproximadamente 30 estabelecimentos localizados no 

bairro do Verava - Ibiúna, produzindo verduras pelo sistema orgânico (Borges, M., 2000).

 O grupo que mais prática a “Educação Ambiental” é a CAISP, que hoje é um dos 

mais reconhecidos na região e tem em seus valores a sustentabilidade e o 

desenvolvimento profissional como premissas. Para o entrevistado CA2, “é importante 

que o cooperado se sinta participante do processo e que os treinamentos e práticas 

agrícolas ambientais fortalece o vínculo entre os cooperados e melhora a qualidade da 

produção”. 

6.2.14 Prática quanto ao Apoio e participação nas Campanhas de Educação 

Ambiental 

Quanto as práticas dos grupos referente a participação nas campanhas de 

Educação Ambiental da região, dois grupos APPOI e CAISP, responderam como 

“frequente” e “muito frequente” a participação. Quanto os grupos APPRI, COAGRIS e 
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APROVE classificaram como “razoável”, pois conforme os entrevistados, a distância e 

falta de comunicação dificulta a participação do grupo.     

 O grupo que mais participa e apoia as atividades na região é a CAISP, seu último 

apoio, se deu por meio do projeto “Capacitação de produtores rurais de Ibiúna” que se 

estendeu por dois anos atendendo sete núcleos rurais na região.     

 O projeto Educação Ambiental foi financiado pelo Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos (FEHIDRO) e desenvolvido em parceria com CAISP, DAEE, Instituto de 

Botânica e Secretaria Municipal da Agricultura. O entrevistado C2 da CAISP, revela que 

a participação da cooperativa se deu por meio de orientações sobre agricultura e 

preservação do meio ambiental. Como mostra na figura 25. 

        Figura 25 – Capacitação de Produtores Rurais em Ibiúna/SP 

 

Fonte: SOS Itupararanga, (2015) 

Os agricultores se reuniram e dentro os temas abordados pela campanha foram: o 

manejo das plantas, do solo e irrigação, além de apresentar alternativas práticas e de baixo 

custo para solucionar problemas relacionados a pragas e doenças das culturas. O DAEE 

trouxe informações sobre a importância da outorga e quais os caminhos para a 

regularização do uso da água e O Instituto de Botânica apresentou o tema Legislação 

Ambiental, com informações sobre o novo Código Florestal, e também abordou os 

procedimentos para a regularização da propriedade  (SOS Itupararanga, 2015) 

 Como forma de disseminar a preservação do meio ambiente, o projeto permitiu 

ainda identificar as dificuldades e necessidades do produtor rural, como o acesso a 

assistência técnica para melhoria do manejo da produção.     
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 Em 2011, a Secretaria da Agricultura e Abastecimento de Ibiúna, promoveu 

palestras e reuniões para tornar o setor mais eficiente. Através da Fundação Campo 

Cidade e da Casa da Agricultura com o objetivo de reuniu os produtores para tratarem 

sobre legislação ambiental e abertura de cooperativa. Outros encontros foram organizados 

no munícipio para incentivar os produtores a melhorarem as práticas de plantio. Em 

outubro de 2014, o município realizou o 11º. Seminário, promovido pelo SEBRAE-SP e 

organizado pelo Sindicato Rural de Ibiúna, Federação da Agricultura do Estado de São 

Paulo (FAESP) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). Seminário que 

buscou incentivar o cultivo do orgânico na região, com o objetivo de fortalecer os meios 

de proteção, conservação do meio ambiente e principalmente a saúde dos agricultores 

(Roma, 2014).  

6.2.15 Prática quanto ao Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica  

Quanto às práticas referentes a participação ou apoio do comitê gestor da Bacia 

Hidrográfica na região, somente a APPOI classificou como “frequente”, os demais 

grupos, dois grupos APPRI e CAISP classificou como “razoável” e os grupos COAGRIS 

e APROVE como “pouco” ou “muito pouco”, relatam que pelo motivo de estrem 

distantes do centro, acabam que não ficam sabendo das ações do comitê.   

 Mesmo sem ter acesso aos participantes do conselho, hoje no município as 

organizações podem contar com o apoio da SOS Itupararanga, “movimento 

ambientalista” que participa do Conselho Gestor da APA e que através do seu site e 

informativos, disponibiliza informações sobre as atividades. Conforme a SOS 

Itupararanga, o conselho da APA é composto por 24 membros titulares e 24 membros 

suplentes representadas por órgãos públicos, estaduais, municipais e sociedade civil. 

6.2.16 Prática quanto ao Apoio aos Movimentos Ambientalistas da Região 

Quanto a participação ou apoio aos movimentos ambientalistas da região, dois 

grupos APPOI e CAISP classificaram sua participação como “frequente” e os demais 

APPRI como “razoável” e COAGRIS e APROVE classificam como “pouco” sua 

participação dos movimentos. Os representantes da COAGRIS e APROVE, justificam 
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que devido à falta de atuação a distância e ao pouco tempo, pois trabalham duro na 

produção.           

 A APPOI, através do seu representante APO1, descreve sua participação como 

extremamente importante, garante que somente com a participação consegue manter o 

grupo informado quando as demandas do conselho gestor da APA. Também explica que 

mobilizar o grupo para as reuniões referente ao plano de manejo e principalmente mantem 

as informações atualizadas através dos boletins informativos que são entregues por e-mail 

do movimento SOS Itupararanga.   

6.2.17 Prática quanto ao apoio e participação nas atividades desenvolvidas pelas 

Secretarias Municipais de Ibiúna  

As secretarias que desenvolvem atividades relacionadas a Educação Ambiental 

em Ibiúna, são representadas pela Secretaria de Agricultura, A Casa do Agricultor 

vinculada a mesma secretaria e a Secretaria do Meio Ambiente, as demais secretarias 

quanto abordam o tema, sempre estão apoiadas as secretarias mencionadas anteriormente.

 Quanto às atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais da Ibiúna, três 

grupos, APPOI, APPRI e COAGRIS, descreveram sua participação como “pouco” e 

“muito pouco”, e os demais grupos, CAISP e APROVE também classificou como 

“razoável”, quase não participam das atividades da do município. A Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento, vem incentivando os produtores a se filiarem as 

cooperativas podendo assim valorizar e melhorar cada vez mais o desenvolvimento desse 

tipo de atividade. Em novembro de 2011 o seminário “Alimentação Escolar e Agricultura 

Familiar” atraiu mais de cem agricultores da região, e foi realizado com o intuito de 

orientar e capacitar o agricultor familiar sobre os fundamentos desta Lei, que regulamenta 

o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Roque, 2011).    

 Em agosto de 2015, o governo de SP promoveu através das secretarias o projeto 

de Desenvolvimento Rural Sustentável (PDRS) - Microbacias II, Acesso ao Mercado, o 

projetou previa o desenvolvimento rural sustentável na região, através do envio de 

propostas voltadas ao mercado consumidor e tivessem como objetivo o aumento das 

oportunidades de emprego e renda para os agricultores familiares. As cooperativas e 

associações paulistas quem tivessem interesse em participar tiveram que enviar suas 

propostas através da Casa da Agricultura de seu município (SP Noticias, 2015). A CAISP, 
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foi o único grupo dos entrevistados que se inscreveu no programa. Não foi possível 

identificar o real motivo para a pouca adesão dos grupos entrevistados.  

6.2.18 Práticas quanto ao uso e conhecimento da Legislação Ambiental 

 Quando questionados sobre as leis ambientais, APPOI e APROVE responderam 

como tema “muito frequente” entre os associados. Os grupos, APPRI, CAISP e 

COAGRIS responderam como prática frequente entre a maioria dos agricultores. O que 

pode se perceber que o conhecimento referente a legislação ambiental entre os grupos 

vinculados à agricultura orgânica (quatro) dos entrevistados é mais explorado.  

 Conforme o entrevistado AR2, “as leis são importantes, mas que não adianta 

somente o agricultor ser cobrado”. Nos trechos retirados das entrevistas, realizadas com 

as cooperativas, pode-se verificar a prevalência dos relatos e reclamações sobre a pouca 

ou inexistente divulgação da legislação ambiental vigente, bem como, sobre a falta de 

flexibilidade das leis.          

 Com relação às opiniões expressas pelos agricultores, a maioria relata que a 

preservação é uma responsabilidade de todos. Com relação às leis ambientais 

prevaleceram os relatos sobre a injustiça das punições, falta de informações e excesso de 

burocracia.           

6.3 Análise comparativa dos grupos  

Este item apresenta uma análise comparativa dos grupos quanto a frequência das 

práticas ambientais. A análise a seguir destaca os grupos que apresentaram um melhor 

resultado global quanto ao uso das práticas ambientais pesquisadas. Na Figura 26, 

comparativo das práticas ambientais pode-se observar que na média geral, todos os grupos 

tiveram boas pontuações.  

Em primeiro lugar, o grupo que mais vem praticando as atividades ambientais é a 

APPOI, que apresentou a maior frequência de práticas em 13 das 18 práticas pesquisadas. 

Mesmo não sendo o grupo mais antigo, com 15 anos de atuação, a APPOI, por meio do 

plantio da cultura dos orgânicos vem ganhando credibilidade e confiança do mercado, 

pois pensa não somente em produzir um bom produto, mas em cultivar com respeito à 

vida e ao meio ambiente. 
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A CAISP, cooperativa sólida no mercado e uma das mais fortes em Ibiúna, 

também mostrou um cuidado especial com o meio ambiente e uma grande preocupação 

em manter seus cooperados sempre atualizados. Mesmo com algumas ideias que ainda 

não saíram do papel, os representantes da cooperativa demostram que preocupação com 

o meio e buscar captar recurso para colocarem seus planos em prática. O essencial o grupo 

possui, que são os projetos, os sonhos e visão de sustentabilidade que é passada e 

transmitida aos seus cooperados, representantes, fornecedores e principalmente seus 

clientes.  

Os grupos APPRI, COAGRIS e APROVE, possuem boas práticas, mas ainda 

precisam continuar aprimorando seus processos, principalmente no que diz respeito a 

coleta seletiva, apoio e participação no comitê da bacia hidrográfica, movimentos 

ambientalistas e ações realizados pelo município.   

De maneira geral, o que se perceber nos grupos, é o pouco envolvimento dos 

grupos com representantes de outros movimentos, como por exemplo, o apoio ao comitê 

da Bacia Hidrográfica, que é de total importância para o abastecimento d’água da 

produção, sendo sua qualidade e quantidade fatores que podem influenciar ao longo prazo 

gerando risco financeiro e de saúde através da má qualidade da água.  
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Análise  comparativa das práticas ambientais das cooperativas e associações 

Análise comparativa -  APPOI Análise comparativa -  APPRI Análise comparativa -  CAISP
Análise comparativa -  Coagris Análise comparativa -  APROVE

                                                  Figura 26 - Comparativo das práticas ambientais das cooperativas/associações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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Na região, não possuem muitos grupos ambientalistas, o grupo de mais atuação é 

o SOS Itupararanga, que busca a proteção ambiental da bacia hidrográfica da região, o 

movimento possui grande influência no comitê da bacia e no plano de manejo da APA de 

Itupararanga, as associações e cooperativas da região poderiam contribuir mais se 

estivessem filiadas a ONG e atuassem em poio dos interesses de ambos. 

Quanto às ações desenvolvidas pelo município, acredito que possa haver falta de 

comunicação, primeiro entre os próprios órgãos públicos e em seguida pelos grupos que 

acabam que não ficam sabendo dos eventos e muitas vezes não transmite a informação a 

seus cooperados e associados. Outra característica que pode contribuir é a dificuldade em 

transmitir as informações, pois hoje, cerca de 43 mil habitantes de Ibiúna estão 

localizados no meio rural.  

 Portanto, pode-se perceber que os produtores expressam uma visão positiva sobre 

o tema, e acreditando em modelos de gestão com orientação à sustentabilidade como 

forma de desenvolvimento para os seus negócios, reduzindo desperdício e custos, 

possibilitando acesso a novos clientes e consequentemente o aumento do lucro. 
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7. CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

Como contribuições para a prática, vale ressaltar que os grupos organizados em 

cooperativas e/ou associações exercem um papel fundamental na difusão de 

conhecimento e orientação técnica a estes produtores rurais. Em conjunto com as 

empresas clientes destes produtores, a cooperativa e associações podem ser um elo 

importante da cadeia de valor para difusão de um modelo de gestão com orientação à 

sustentabilidade. 

 Ações desordenadas no meio ambiente interferem diretamente na qualidade de 

vida dos seres humanos, às vezes por falta de conhecimento da importância da 

conservação, outras, infelizmente, por falta de recursos para a realização de atividades 

que coíba os impactos ambientais.  Os requisitos legais, particularmente os ambientais, 

são percebidos como importantes, embora haja falta de orientação técnica sobre o tema. 

Muitas vezes, os processos junto aos órgãos ambientais são vistos como burocráticos e 

onerosos, sendo este um aspecto relevante e que merece tratamento diferenciado do poder 

público.  

Por isso, a importância dos grupos organizados em associações e cooperativas, 

pois juntos podem buscar ações ambientais mais corretas, realizando práticas como: a 

reciclagem, reutilização de embalagens, utilização de materiais não degradantes, combate 

ao desperdício, reuso de água, utilização de aspersores que diminuam o desperdício de 

água, economia de energia através de rotas mais eficientes, equipamentos que utilizem 

uma quantidade menor de energia, técnicas de plantio, aproveitamentos dos materiais, são 

tantas possibilidades que o agricultor em conjunto pode descobrir que tais práticas 

também são estimuladas por empresas que as utilizam e querem se mostrar as boas 

práticas aos seus clientes.  

Dentre as práticas pesquisas, os resultados mostram que as práticas que necessitam 

de apoio de terceiros são as práticas de menor pontuação. Como por exemplo a coleta 

seletiva de lixo, três dos cinco grupos entrevistados não praticam a coleta, justificando 

que a coleta seletiva ainda não foi implantada em seu bairro. Como contribuição para 

prática, a cooperativa CREIA com o apoio do município poderia ampliar os pontos de 

coleta seletiva para que os produtores rurais também possam participar contribuindo 

ainda mais para a conservação do meio ambiente.  
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Outras três práticas que também obtiveram baixa pontuação foram as práticas 

referentes as atividades desenvolvidas na região, movimentos ambientalistas, atividades 

desenvolvidas pelas secretarias municipais e as mobilizações relacionadas aos recursos 

hídricos. As amostras revelam que existe pouca participação dos grupos nos eventos e 

programas da região, ponto que pode ser melhorado com um maior envolvimento dos 

agricultores. As cooperativas e associações conseguem mobilizar um grande número de 

agricultores na região, estratégia que pode ser utilizada para atrair esse público e 

consequentemente unir esforços para proteger os recursos naturais da região.  

Outro fator importante debatido entre os grupos produtivos são as buscas por 

melhores linhas de financiamento. Um sonho para muitos é que um dia possam ser 

“premiados” com melhores condições de pagamento quem adota práticas ambientais além 

do que a lei determina. Muitos produtores reclamam que só recebem punições, mas que 

não existem incentivos quando eles fazem mais. Os bancos que levam em conta critérios 

de sustentabilidade em suas operações de crédito ainda são minoria, mas uma bela 

mudança se arma no horizonte, tema também abordado por (Rodrigues, 2012).   
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta dissertação teve como objetivo analisar as práticas ambientais dos grupos sociais 

com o objetivo de contribuir para a disseminação dessas práticas e conservação ambiental, 

identificando a sua influência na adoção de práticas ambientais ao desenvolvimento do 

município.  

Ainda que seja necessário um estudo mais aprofundado sobre a dimensão os 

impactos das práticas ambientais nas políticas públicas, pode-se afirmar que não existe 

verdadeiramente uma política de estímulo à produção de base ecológica no País, tal qual 

existe para a produção convencional. Como foi possível observar os estudos de casos 

desta pesquisa relacionado aos grupos de horticultores de Ibiúna, os programas de apoio 

à agricultura de base ecológica do governo federal foram orientados para capacitação e 

treinamento. E o recurso disponibilizado para os produtores familiares, por meio do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), segmento 

agroecologia, é pouco significativo apesar de ter tido nos últimos anos um aumento no 

montante do crédito. Mas a tendência é privilegiar determinados grupos socialmente 

organizados.  

Portanto, reafirma-se que é visível que políticas públicas reconhecem cada vez 

mais a importância da agricultura familiar, da conservação do meio ambiente e da 

promoção da justiça social. Talvez seja um tanto cedo para afirmar qualquer coisa em 

relação ao efeito dessas novas políticas públicas do ambiente rural, porém, percebe-se no 

contato com agricultores que tais políticas e/ou programas ainda não estão conseguindo 

atingir efetivamente seus objetivos. Empiricamente, as condições permanecem na inércia 

de um ambiente imerso em disputas políticas, lutas de poder e ações pouco eficientes na 

forma de atuar e promover o desenvolvimento. 

Conforme explicitado na metodologia, uma das grandes dificuldades para elaborar 

esta pesquisa foi a falta de dados estatísticos oficiais. O município não possui uma base 

de dados com as informações dos agricultores familiares da região, somente os grupos 

mais atuantes e articulados, como as cooperativas e associações é que conseguem 

realmente articular e conseguir treinamento e comercializar seus produtos.  

Conforme explicitado na metodologia, para dar conta dos objetivos da pesquisa, 

reuniu-se o conjunto de informações pulverizadas e confrontando as mesmas diversas 

vezes. Todos os estabelecimentos estudados nesta pesquisa podem ser caracterizados 
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como "uma unidade de produção na qual propriedade e trabalho estão intimamente 

ligados a família" (LAMARCHE, 1993: 15). Entretanto, esses estabelecimentos seguem 

diferentes modelos de produtivo, tradicional e orgânico (Borges, M., 2000). 

Em Ibiúna, o poder público utiliza as belezas ditas ‘naturais’ como quedas d'água, 

parques ecológicos, entre outros, ligados ao meio ambiente para atrair turistas e novos 

moradores para o município. Diante disso, a reorganização do espaço local é constante e 

as atividades agrícolas acabam sendo afastadas para áreas mais distantes, assim como 

novos usos agropecuários começam a se destacar no município, de acordo com as 

mentalidades coordenadas por um conjunto de agentes, sobretudo, o Estado, as empresas 

e a imprensa em geral. 
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ANEXO 1:  LEGISLAÇÃO – DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS 

LEGISLATIVOS – CEDI. LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006 

 

Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

....................................................................................................................................................... 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural 

aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;  

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao 

próprio estabelecimento ou empreendimento; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de condomínio rural 

ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não ultrapasse 

4 (quatro) módulos fiscais. 

§ 2º São também beneficiários desta Lei: 

I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo, 

cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; 

II - agricultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo 

e explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 

500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede; 
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III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do 

caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros 

e faiscadores; 

IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do 

caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente. 

§ 3º O Conselho Monetário Nacional - CMN pode estabelecer critérios e condições adicionais de 

enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas aos agricultores familiares, de 

forma a contemplar as especificidades dos seus diferentes segmentos. (Incluído pela Lei nº 12.058, 

de 2009) 

§ 4º Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que atendam a 

percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro de cooperados ou associados e de 

matéria-prima beneficiada, processada ou comercializada oriunda desses agricultores, conforme 

disposto pelo CMN. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

Art. 4º A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais 

observará, dentre outros, os seguintes princípios: 

I - descentralização; 

 

 

 

 

 

 


