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RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE: NOVAS DINÂMICAS TERRITORIAIS 

NA AGRICULTURA FAMILIAR1 

 

Sidiana Ruaro da Silva2 

 

RESUMO 

 

Esse artigo apresenta a pesquisa que está em andamento, no Mestrado em Geografia pela Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, sobre as dinâmicas territoriais e os impactos econômicos 

causados pelas averbações de áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente nas propriedades de 

agricultura familiar com até 50 ha (hectares), no Município de Enéas Marques, Sudoeste do Paraná, Brasil. 

Inicialmente, destaca alguns dados inicias da pesquisa com o objetivo de apresentar as características das 

propriedades rurais deste município. Na sequência, apresenta alguns dados específicos da pesquisa, como 

problemática, metodologia e objetivos. Debate a legislação ambiental no território da agricultura familiar, a 

qual está ampliando as exigências, por parte dos órgãos ambientais, para a obrigação dos produtores 

rurais procederem à averbação e à regeneração da Reserva Legal e da área de Preservação Permanente, 

mesmo nas pequenas propriedades. Enfatiza que tal obrigatoriedade é uma questão polêmica e provoca 

preocupações entre os agricultores familiares que têm na posse da terra a única garantia de renda e de 

sustento para a família. Conceitua agricultura familiar e território, separando os debates didaticamente para 

um melhor entendimento, porém destaca que tais conceitos se sobrepõem num caráter multidimensional. É 

importante destacar que o território é visto numa perspectiva reticular não podendo ser limitado à soberania 

do Estado e nem visto como um espaço inflexível, mas sim como um espaço permeado por relações de 

poder e, o elemento ambiental é visto como um (re)organizador deste território.  
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Introdução  

 

Atualmente estão em evidência os assuntos relacionados à questão ambiental, mais 

especificamente em relação aos impactos gerados e/ou intensificados pela ação antrópica e também a 

gestão dos recursos naturais. Esse aumento da demanda relacionada à preocupação ambiental está 

ampliando os discursos por parte das forças jurídica e política dos órgãos ambientais para as exigências de 

os produtores rurais procederem à averbação e à regeneração da chamada Reserva Legal e da área de 

Preservação Permanente nas suas propriedades, mesmo naquelas consideradas de pequeno porte. 

No Estado do Paraná, o IAP – Instituto Ambiental do Paraná regulamenta e orienta as averbações 

através do processo de SISLEG – Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e 

Áreas de Preservação Permanente. Este processo é uma delimitação física e jurídica de uma área 

destinada à preservação ambiental, com determinação na Matrícula do Imóvel, com extensão e localização 

imutável na propriedade, oponível a herdeiros e sucessores. Neste documento, são averbados 20% do 

total da área da propriedade como Reserva Legal com uso permitido apenas para técnicas de manejo que 

garantam a sua perpetuidade. Já a porcentagem da área destinada à Preservação Permanente varia de 

uma propriedade para outra por causa das características específicas de cada uma, como exemplo, 

possuir fontes de água e/ou rios cortando a propriedade. 

Em Enéas Marques há uma quantidade significativa de propriedades averbadas de acordo com 

essas normas ambientais, porém não há informações sobre os impactos que essas averbações causaram  

nestas propriedades. Por isso, propomos investigar as dinâmicas territoriais e os impactos econômicos 

causados pelas averbações de Reserva Legal e área de Preservação, partindo do pressuposto que essas 

averbações reorganizam o território da propriedade rural, neste caso de pequeno porte e baseada na 

agricultura familiar. Este processo pode gerar dinâmicas da organização que causam impactos, 

principalmente econômicos para estas famílias. Diante disso pode ocorrer uma diminuição de renda pelo 

fato da perda de área, o que limitaria a produção e a diversificação de atividades rurais na pequena 

propriedade.  

Em muitos casos, as averbações são feitas por exigências de empresas, bancos e órgãos 

ambientais. Como exemplo, temos algumas empresas de integração que exigem o documento de SISLEG 

da propriedade. Somente assim o agricultor tem a possibilidade de fazer a integração da propriedade a 
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uma empresa de aves ou suínos da região, mesmo não sendo uma forma de produção que garanta 

autonomia e nem considerada ideal para a agricultura familiar, na ausência de outras produções, a 

integração passa a ser mais uma alternativa de renda.  

A busca por financiamentos bancários de construção ou melhoria de infraestrutura para a 

propriedade também está atrelada à averbação, pois a liberação este tipo de financiamento só se dá a 

partir da apresentação do SISLEG. Além deste, há os casos de subdivisão de áreas em que os lotes rurais 

precisam ser averbados antes da divisão da área, para que as respectivas áreas de Reserva Legal e 

Preservação Permanente sejam registradas na Matrícula dos imóveis desmembrados e das áreas 

remanescentes. 

É importante destacar que entendemos o conceito de território, em consonância com Saquet 

(2007), ou seja, numa perspectiva reticular não podendo ser limitado apenas à soberania do estado, e nem 

pode ser visto como um espaço inflexível, mas sim como um espaço permeado por relações de poder, que 

vão (re)organizando esse território provocando alterações nos elementos culturais, políticos, sociais e 

econômicos e ambientais, elementos que são indissociáveis. Para o autor, o território também é resultado 

do processo de territorialização, onde o homem, vivendo em sociedade, territorializa-se através de suas 

atividades cotidianas. Além deste autor, apresentamos os conceitos de território de Raffestin e 

ampliaremos os debates sobre a agricultura familiar no Sudoeste do Paraná. 

 

 

Caracterização do Município de Enéas Marques 

 

Enéas Marques está situado no Sudoeste do Paraná, na região Sul do Brasil, limítrofe dos 

municípios: ao sul Francisco Beltrão, ao norte Salto do Lontra, a leste Dois Vizinhos e Verê e a oeste Nova 

Esperança do Sudoeste. Possui, segundo dados do IBGE (Censo 2010), as seguintes características 

geográficas: 192,204 Km2 de área, população de 6.103, sendo 2.126 residem na área urbana e 3.977 na 

área rural, resultando numa densidade demográfica de 31,75 hab/Km2. 

A sua estrutura fundiária é basicamente formada por pequenas propriedades rurais, conforme 

dados do IBGE (Censo Agropecuário 1995-1996), onde dos 913 estabelecimentos rurais existentes, 366 

possuem área menor que 10 ha (hectares) e 533 têm área entre 10 e 100 ha. Do total, restam 10 

propriedades com área entre 100 e 200 ha e 04 estabelecimentos rurais com área entre 200 e 500 ha, 
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formando a pequena parcela de grandes propriedades rurais do município. Cabe ressaltar que, em Enéas 

Marques, não constam propriedades com área superior a 500 ha.  

O Censo Agropecuário (2006) indica que, dos 913 estabelecimentos agropecuários do município, 

843 se enquadram no termo Agricultura Familiar estabelecido pela Lei Nº 11.326, em seu artigo 3o que, 

 
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 percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 
estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; IV - dirija seu 
estabelecimento ou empreendimento com sua família. (Lei Nº 11.326, art 3o). 

 

O módulo fiscal, citado nesta lei, é uma unidade fixada pela INCRA – Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária, que leva em consideração quatro critérios definidos pelo Decreto nº 

84.685, de 6 de Maio de 1980, em seu artigo 4o: o tipo de exploração predominante no Município 

(hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura temporária, pecuária, florestal), a renda obtida no tipo de 

exploração predominante ou outras explorações existentes no Município que, embora não predominantes, 

sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada e, por último, a presença da definição de 

propriedade familiar. A depender do município, um módulo fiscal varia de 5 a 110 hectares. Em Enéas 

Marques, o módulo fiscal foi fixado pela Instrução Especial/INCRA/Nº20, de 28 de maio de 1980, e é de 20 

ha. Destacamos que, para a pesquisa, limitamos o estudo para as propriedades rurais com até 50 ha, ou 

seja, pouco mais de dois módulos fiscais, estando então dentro do limite considerado pela lei como sendo 

propriedade de AF. 

Nessa estrutura fundiária, permanecem características da agricultura dos descendentes de 

migrantes europeus, gaúchos e catarinenses, que ali se estabeleceram nos períodos de colonização da 

região do Sudoeste do Paraná e que, mais tarde, transformaram-se nos proprietários das terras da região. 

Uma destas é a característica que ainda prevalece até hoje, o fato que este território, desde sua 

apropriação, foi baseado na pequena propriedade familiar. Isso pode ser confirmado em Santos (2008), 

quando afirma que o Sudoeste do Paraná é um território formado predominantemente pela agricultura 

familiar, baseada em pequenas parcelas de terras e que as alterações na sua forma de produção são 

precedidas e procedidas por mudanças políticas, culturais, econômicas e ambientais. Também, afirma que 

as dimensões políticas, culturais, ambientais se sobrepõem a dimensão econômica, constituindo uma 

tessitura da qual se reveste o território. 
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Para caracterizarmos melhor a agricultura do município, apresentamos dados do IBGE (2011), 

onde identificamos a produção das lavouras temporárias e permanentes e a pecuária de Enéas Marques, 

com o objetivo de conhecer a produção agropecuária que formam as principais fontes de renda nas 

propriedades rurais e no município. 

Tabela 01: Lavoura permanente (2011). 

Produto 
Produção total 
*em toneladas 

Uva 385 

Laranja 375 

Banana (cacho) 175 

Tangerina 120 

Pêssego 108 

Erva-mate (folha verde) 96 

Caqui 72 

Limão 60 

Abacate 25 

Pera 20 

Maracujá 15 

Figo 9 

FONTE: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
ORGANIZAÇÃO: SILVA, Sidiana Ruaro (2012). 

 
 

Tabela 02: Lavoura temporária (2011). 

Produto 
Produção total 
*em toneladas 

Milho (em grão) 17.000 

Soja (em grão) 5.600 

Mandioca 2.100 

Melancia 1.050 

Trigo (em grão) 920 

Batata doce 525 

Cana-de-açúcar 480 

Tomate 420 

Feijão (em grão) 240 

Fumo (em folha) 87 

Melão 85 

Cebola 40 

Batata - inglesa 26 

Arroz (em casca) 20 

Amendoim (em casca) 10 

Alho 3 

FONTE: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
ORGANIZAÇÃO: SILVA, Sidiana Ruaro (2012).
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Tabela 03: Pecuária  (2011) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
ORGANIZAÇÃO: SILVA, Sidiana Ruaro (2012). 

 

Analisando as três tabelas apresentadas, temos uma visão geral da produção agropecuária do 

município. Na lavoura permanente, destacam-se a produção de frutas, ficando em primeiro lugar a 

produção de uva e logo na sequência, a produção de laranja. São produtos obtidos com base no trabalho 

dos integrantes da família, com produção artesanal, sendo contratados funcionários temporários apenas 

nas épocas de colheita, como no caso da uva, que destina-se ao mercado do vinho, produção de suco, ou 

entrega em supermercados e feiras da região. As mesmas características de produção aparecem nas 

demais lavouras permanentes. 

 O milho destaca-se na produção de lavouras temporárias e já é considerado um dos produtos 

mais tradicionais da agricultura do município. A produção de milho se dá nas áreas de pequenas 

propriedades, aparecendo normalmente integrada a atividades criatórias de aves e suínos. Conforme 

observamos na tabela 03, a avicultura está presente no município como uma fonte de renda em 

propriedades rurais. Dentre estes casos, está presente a integração com empresas de aves da região, 

onde a produção é entregue diretamente ao frigorífico para o qual ela produz. Parte da produção de suínos 

também é baseada na integração como a produção de leitões e, outra parte, relacionada à produção de 

engorda, não possui integração, sendo entregues no mercado da região. 

Essa realidade da integração é muito comum no município, porém, esclarecemos que uma 

propriedade rural nestas circunstancias perde a sua autonomia, ficando subordinada ao mercado das 

grandes empresas. No caso de Éneas Marques, a integração é vista como uma forma de aumentar e até 

mesmo garantir a renda das famílias onde, em muitos casos, os proprietários se sujeitam às exigências 

Efetivo dos rebanhos Total de cabeças 

Galos, frangas, frangos e pintos 1.215.350 

Galinhas 427.743 

Suínos 101.900 

Bovinos 19.776 

Vacas ordenhadas 5.951 

Coelhos 835 

Codornas 820 

Caprinos 750 

Ovinos 440 

Equinos 350 

Ovinos tosquiados 112 

Muares 12 
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destas empresas para conseguir a integração. Um exemplo disso é a exigência pela averbação, tanto da 

empresa de integração como dos bancos que liberam os financiamentos de infraestrutura. Esse é um fato 

importante que será levantado no decorrer da pesquisa, com objetivo de entender o porquê que os 

proprietários aceitam perder a autonomia na produção em troca da integração com uma empresa, sendo 

que teriam uma variedade de opções de produção independente que garantiria o sustento da família da 

mesma forma, ou até melhor que pelo processo de integração. É com base nesta realidade que 

fundamentamos as discussões sobre as averbações de áreas de preservação ambiental.  

     

 

Apresentação da Proposta de Pesquisa 

 

O município de Enéas Marques foi selecionado como objeto de estudo por possuir um amplo 

histórico de averbações nas propriedades com características da AF. Tais informações foram levantadas 

junto ao IAP – Instituto Ambiental do Paraná e à Empresa NUPEMAFFI – Núcleo, Pesquisa e 

Monitoramento Ambiental Ltda que atualmente presta este tipo de serviço para os agricultores. As 

propriedades delimitadas para o estudo são aquelas consideradas de pequeno porte, com até 50 ha, 

baseadas no trabalho familiar, e que, a partir do ano de 1992, tenham realizado o processo de averbação 

de Reserva Legal e/ou Área de Preservação Permanente. Cabe destacar que a escolha pelo ano de 1992 

como ponto de partida para o início dos estudos se justifica pelo fato que, este foi o ano de instituição do 

IAP – Instituto ambiental do Paraná, órgão responsável pela orientação e legalização dos processos de 

averbação no Estado e que será uma importante fonte de coleta secundária de dados para esta pesquisa. 

Para exemplificar, apresentamos um recorte de um mapa de SISLEG de uma propriedade rural de 

Enéas Marques cedida pela empresa NUPEMAFFI (Figura 01), onde podemos identificar algumas 

situações que ocorreram em virtude das averbações. No exemplo, temos uma propriedade rural averbada 

dentro das normas ambientais do Paraná, com área total de 9,7322 ha. Podemos observar que as áreas de 

preservação ambiental correspondem a mais de 45% da área total da propriedade. Somando as áreas de 

Preservação Permanente e Reserva Legal, temos um total de 4,482 ha destinados à preservação 

ambiental, superior à área de agricultura. As construções da sede ficaram localizadas na área de 

Preservação Permanente. Com essas considerações, já é possível identificar situações que implicam em 

mudanças na produção e na organização do território interno da propriedade.  
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 Figura 01: Recorte de Mapa de SISLEG de propriedade rural de Enéas Marques.  

Fonte: NUPEMAFFI (2011). 
Organização: SILVA, Sidiana Ruaro (2012). 
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É fato que o sustento das famílias que residem em propriedades como esta, se dá unicamente pelo 

que é produzido na propriedade. Estas precisam manter um potencial de produção que possa garantir o 

sustento de todos os membros da família, já que todos, ou a maioria deles, trabalham dentro da 

propriedade. Com a exigência de adequação as normas ambientais, estas propriedades que já são 

consideradas de pequeno porte, perdem parte considerável de área e ocorre então uma nova dinâmica de 

organização. 

Outra situação identificada e que precisa ser investigada é que, muitos produtores fazem as 

averbações por exigências de bancos, órgãos ambientais e até mesmo por empresas de integração, como 

exemplo BRF – Brasil Foods, empresa da região que possui grande quantidade de agricultores integrados, 

que exige que o proprietário faça a adequação à lei ambiental, caso contrário, não integra sua propriedade. 

Seria então uma averbação forçada que além de diminuir a área produtiva, gera custos imediatos ao 

produtor referentes ao processo de averbação. Com isso, o produtor passa a ser o responsável financeiro 

por um processo de adequação à lei ambiental, cujos custos saem da renda da família, que, em muitos 

casos, é um valor considerável para famílias que vivem numa pequena propriedade. Em contrapartida, 

existem outros proprietários que não tem o conhecimento da obrigatoriedade de adequação até o ano de 

2020.  

Portanto, ao considerar o elemento ambiental como um (re)organizador do território, será possível 

antecipar as discussões sobre uma situação que pode se agravar no decorrer dos anos, problematizando 

possíveis impactos em busca de fomentar a criação de políticas públicas que atendam as necessidades 

ambientais nas pequenas propriedades rurais, sem que toda responsabilidade fique a cargo dos 

agricultores.  

Na elaboração da proposta, identificamos que não existem muitos estudos sobre esse tema, visto 

que as averbações são recentes na região e, por este motivo, não se sabe quais são os impactos que essa 

diminuição de área, antes produtiva ou não, têm causado sobre as propriedades onde se desenvolve a 

agricultura familiar e as dinâmicas de transformação do território que esse processo causa. Ou seja, não 

existem muitos trabalhos acadêmicos que fazem uma análise sobre a situação das pequenas propriedades 

rurais após as averbações.  

Oliveira (1996) afirma que a produção geográfica,  

 
felizmente, começa a ser submetida a uma crítica profunda, comprometida com a transformação 
do mundo. É pois urgente produzir uma geografia sobre o campo que possibilite o seu 
entendimento; ou, mais que isto, uma geografia que possa servir como instrumento para a 
transformação do campo, e se possível, também da cidade. (OLIVEIRA, 2006, p. 07) 
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O autor, com tal afirmação, nos fez refletir sobre a importância de se fazer uma Geografia 

preocupada com a realidade do campo e que possa estar contribuindo para a sua transformação, que não 

seja simplesmente teórica e sem um sentido social. É com esse objetivo que queremos debater sobre as 

averbações, buscando entender as transformações a partir do elemento ambiental para que políticas 

públicas possam ser pensadas para ajudar esses proprietários. 

  

  

Território e Territorialidade: contribuições teóricas fundamentais para a discussão 

 

Apreender os conceitos de território e territorialidade é fundamental para entendimento da proposta 

de pesquisa e por este motivo, promovemos um levantamento teórico de autores da Geografia que nos 

permitam atingir um nível elevado de apreensão destes conceitos. Para isso, vamos procurar abranger 

alguns autores que nos permitiram elaborar, debater e ampliar a problemática do elemento ambiental no 

território da agricultura familiar. 

Inicialmente apresentamos a contribuição teórica de Claude Raffestin (1993). Para o autor, o 

território é a expressão do poder, onde se conformam relações políticas, econômicas e culturais que 

definem o espaço e constituem o território como o domínio das relações de poder.  

 
O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator 
sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível.  Ao se apropriar de um espaço, 
concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator “territorializa” o espaço.  [...] 
O território, nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e 
informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder (Raffestin, 1993, 
p.143, apud, Santos, 2011, p. 116-117). 
 
 

Raffestin (1993) afirma também que qualquer projeto no espaço revela a imagem desejada de um 

território e, todo projeto é sustentado por um conhecimento e uma prática (ações e comportamentos) que 

supõe a posse de códigos, de sistemas sêmicos (processos sociais) (p. 144). Para ele, esses sistemas 

sêmicos realizam as objetivações do espaço, que são os processos sociais e é marcado por toda uma 

infraestrutura, pelas forças de trabalho e pelas relações de produção, em suma, pelos modos de produção. 

Saquet (2007) assegura que, Raffestin tem uma contribuição importante e pouco trabalhada na 

Geografia. Ele defende que, 

uma contribuição importante de Raffestin (...) tem relação à consideração da natureza como 
elemento presente no território. O referido autor sinaliza para esta questão, enfatizando o uso e a 
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transformação dos recursos naturais como instrumentos de poder. “A dimensão de uma malha 
nunca é – ou quase nunca – aleatória, pois cristaliza todo um conjunto de fatores, dos quais uns 
são físicos, outros humanos: econômicos, políticos, sociais e/ou culturais” (SAQUET 2007, pg 77, 
sem grifo no original). 

 

Didaticamente, Raffestin (1993) conceitua a territorialidade elucidando que esta reflete a 

multidimensionalidade do “vivido” territorial dos membros de uma coletividade, pelas sociedades em geral. 

Define a territorialidade com a fórmula T→∑ HrE, onde H é o indivíduo ou o sujeito, r a relação particular 

definida por uma forma e um conteúdo e E a exterioridade (p. 160). Através dessa fórmula, ele esclarece 

que a territorialidade pode ser definida como um conjunto das relações que se originam num sistema 

tridimensional sociedade-espaço-tempo em vias de atingir a maior autonomia possível, compatível com os 

recursos do sistema. Essa territorialidade é dinâmica, pois os elementos que a constituem, HrE, são 

suscetíveis à variações no tempo. 

Com o autor Marcos Aurelio Saquet complementamos a apreensão sobre os conceitos de território 

e territorialidade. Em Saquet (2007) o autor assegura que há uma complexidade e unidade de elementos e 

momentos, processos e conflitos, temporalidades e territorialidades que orientam a elaboração de uma 

abordagem territorial (i)material (p. 172), onde os territórios e as territorialidades são multiformes, com 

múltiplos conteúdos. 

Com Saquet (2003), também foi possível adicionar ao debate a importância de considerar as 

particularidades de cada território. Para ele,  

Cada território, independente de sua extensão/tamanho/escala, deve ser estudado na tentativa 
de apreensão das suas singularidades, de seus tempos históricos e de suas articulações 
externas, a partir da dinâmica no nível da unidade produtiva e de vida em que se dão as 
territorialidades e as temporalidades, a cristalização das relações do homem com suas naturezas 
interior e exterior e com o seu ser outro. Somente o estudo do movimento e das contradições, no 
tempo e no espaço, permite-nos conhecer  a especificidade de cada lugar, espaço e território. 
(Saquet, 2003[2001], p. 220-221 apud Saquet, 2007, p. 131). 
 

 

Para complementar, o mesmo autor nos dá um conceito simplificado e objetivo do que é a 

territorialidade. Em Saquet (2006), ele fala que, 

 
o homem, vivendo em sociedade, territorializa-se através de suas atividades cotidianas, seja no 
campo seja na cidade. Ele constitui um lugar de vida. Este processo é condicionado e gera as 
territorialidades, que são todas as relações diárias que efetivamos, (i) materiais, no trabalho, na 
família, na Igreja, nas lojas, nos bancos, na escola etc. Estas relações, as territorialidades, é que 
constituem o território de vida de cada pessoa ou grupo social num determinado espaço 
geográfico. (Saquet, 2006, p. 62) 
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Por fim, consideramos a definição dada por Saquet (2007) que trata de desenvolvimento territorial, 

onde afirma, 

 
O desenvolvimento territorial não pode ser burocrático e centralizado, político-institucional, 
partidário e mascarado. Precisa ser construído participativamente, reconhecendo os diferentes 
sujeitos, os distintos interesses, os anseios, os sonhos, as necessidades; os tempos e os 
territórios; as temporalidades, as territorialidades e a conquista de autonomia. (SAQUET, 2007, 
pg 117). 
 

Através da análise destes conceitos de território, concluímos que o território é resultado do 

processo de territorialização ou apropriação no espaço geográfico por um grupo ou classe da sociedade. O 

homem vive em sociedade, se relaciona com a natureza e territorializa-se através de suas atividades 

cotidianas, numa multidimensionalidade de elementos que envolvem além da própria sociedade, o espaço 

e o tempo. Com isso, é possível entender o território através de diversos aspectos, como sociais, culturais, 

econômicos, políticos e também ambientais, os quais não se configuram sozinhos. 

 

 

O Território da Agricultura Familiar 

 

O termo agricultura familiar não é propriamente um termo novo, mas recentemente seu uso vem 

sendo ampliado tanto no meio acadêmico, em busca de reflexões sobre a melhor forma para explicar e 

entender o que é a agricultura familiar como nas políticas e nos movimentos sociais. Na legislação 

brasileira, o uso do termo iniciou mais especificamente com a política do PRONAF - Programa de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (BRASIL, 1996) e com a criação da pela Lei Nº 11.326 de 24 de 

julho de 2006, que define as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais. 

Santos (2008) afirma que a agricultura familiar, apesar de ser um conceito ainda não consensual 

na academia e mesmo entre os movimentos sociais ligados à questão agrária, é a forma corrente de 

denominação da organização agrícola no Sudoeste do Paraná e pode ser caracterizada e delimitada 

basicamente pela definição apresentada pelo INCRA/FAO. 

 
A agricultura familiar pode ser definida a partir de três características centrais: a) a gestão da 
unidade produtiva e os investimentos nela realizados é feita por indivíduos que mantêm entre si 
laços de sangue ou de casamento; b) a maior parte do trabalho é igualmente fornecida pelos 
membros da família; c) a propriedade dos meios de produção (embora nem sempre da terra) 
pertence à família e é em seu interior que se realiza sua transmissão em caso de falecimento ou 
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de aposentadoria dos responsáveis pela unidade produtiva. (INCRA/FAO, 1996, p. 04, apud 
Santos, 2008, p. 27). 
 

Para caracterizar melhor o conceito e não se prender ao debate acadêmico sobre as divergências 

na definição do que é a agricultura familiar e suas características, para este artigo e esta proposta de 

pesquisa, entendemos a agricultura familiar conforme o conceito de Sampaio (2002) citado por Saquet, 

Suzuki, Marafon et all (2011). 

 
Sampaio (2002) afirma que para a compreensão da agricultura familiar, é importante estudar as 
formas de produção e reprodução da mesma. A autora considera que o conceito de agricultura 
familiar absorve conceitos anteriores como campesinato e produtor familiar, pois a agricultura 
familiar engloba traços predominantes da agricultura camponesa que permanecem, como a 
organização do trabalho predominantemente familiar e a relação com a terra como meio de 
trabalho. Portanto, a agricultura camponesa seria “uma das formas sociais da agricultura familiar” 
(Sampaio, 2002, p. 2 in Saquet, Suzuki, Marafon et all (2011), p. 281, grifo do autor). 
 
 

Com isso, podemos dizer que no Sudoeste do Paraná a agricultura familiar possui traços de uma 

agricultura camponesa, mesmo que ainda predominem diferenciações econômicas, sociais, políticas e 

tecnológicas nas propriedades, aqui consideraremos todos como agricultores familiares. Marafon (2006, 

p.20) apresenta a classificação da agricultura familiar segundo a FAO/INCRA e que nos mostra as 

diferentes formas que a agricultura familiar se apresenta e que se encaixa perfeitamente na agricultura 

familiar do município de Enéas Marques. Para o autor, na agricultura familiar existem os agricultores 

consolidados: aqueles considerados empresários do setor, com boa liderança nas comunidades, que 

buscam assistência técnica e creditícia, possuem bom poder de análise e gerenciamento e suas 

propriedades são geralmente menores que 100 hectares; os agricultores em transição: são os produtores 

de menor esclarecimento que os consolidados, buscam em menos intensidade a assistência técnica e 

creditícia, possuem médio poder de análise e gerenciamento e suas propriedades são geralmente menores 

que 100 ha, com concentração próximo aos 20 ha; e por fim o autor apresenta os agricultores periféricos 

ou de subsistência: nestes casos, a utilização credito rural é nula ou incipiente pois não possuem 

viabilidade econômica para ter acesso a ele, geralmente têm dificuldades quanto ao gerenciamento da 

propriedade.  

Em conformidade com o debate, Santos (2008) complementa assegurando que,  

 
O Sudoeste do Paraná é caracterizado, em sua maioria, pelo predomínio de pequenas 
propriedades de produção familiar, que visam garantir a sobrevivência a partir da inserção no 
mercado. A produção para autoconsumo, presente no início de sua colonização, principalmente 
no caso dos primeiros povoadores da região denominados “caboclos”, é substituída 
paulatinamente pela produção de mercadorias, seguindo a lógica de desenvolvimento do capital, 
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sob a qual o valor de uso é subjugado pelo valor de troca. Nesse contexto, a maioria da 
população mundial necessita recorrer ao mercado para satisfazer suas necessidades de 
existência. (Santos, 2008, p. 32). 
 

Também afirma que o território da agricultura familiar no Sudoeste do Paraná possui uma 

agricultura com base moderna, paralela a uma agricultura familiar praticada pelo responsável pela unidade 

produtiva e sua família, que se organiza com uma população que tem na atividade agropecuária sua forma 

de vida, mas que produz visando ao mercado, porém, o ganho econômico muito baixo, não lhe permite que 

possa capitalizar-se e melhorar significativamente as condições de vida.  

Em Saquet, Suzuki, Marafon et all (2011), a autora afirma que, 

 
Esse território se distingue pelo seu processo histórico de intensa organização política de homens 
e mulheres em torno de uma agricultura de base familiar, fundamentada na produção da 
policultura e, muitas vezes, na produção integrada, na própria monocultura do pacote tecnológico 
como destaca em Santos (2008), distinguindo-se de outras formas de organização pela lógica 
que a norteia que é a garantia deste espaço como condição e modo de vida, o qual se constitui 
em um embate cotidiano com outras lógicas estruturantes, que se embrenham a partir de suas 

fragilidades. (Saquet, Suzuki, Marafon et all (2011), p. 322) 
 

Com isso, vimos que este território não é linear, ele possui ritmos e realidades diferentes com uma 

muldimensionalidade de fatores e relações que o caracterizam e o denominam como território da 

agricultura familiar. E com base nessa multidimensionalidade, temos como objetivo entender a adequação 

à legislação ambiental pelos agricultores familiares no que diz respeito à averbação de áreas de 

preservação ambiental. Esse território é resultado do processo de territorialização no espaço geográfico, 

sendo que o homem, vivendo em sociedade e relacionando com a natureza, territorializa-se através de 

suas atividades cotidianas, como é o caso dos agricultores familiares. Assim, podemos compreender o 

território através dos aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos, e também através do ambiental.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme debatemos, o território da agricultura familiar é permeado de dinâmicas e relações que o 

tornam um território complexo e mutável. Para entender a complexidade deste território, é preciso 

considerar a amplitude da multidimensionalidade destes elementos, por isso fundamentaremos a análise 

na dimensão ambiental, a qual não se configura sozinha, abrangendo as demais dimensões (econômicas, 
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políticas, sociais e culturais) e analisando o seu respectivo papel dentro do contexto social e territorial da 

agricultura familiar.  

O sustento das famílias que se encaixam no modelo de agricultura familiar está ligado diretamente 

à autonomia no trabalho e na propriedade, já que todos ou a maioria dos integrantes residem nela. Vimos 

que as propriedades rurais de Enéas Marques são sustentadas pelo trabalho dos integrantes da família, 

onde a maior parte tem participação na produção. Mesmo nos casos em são contratados funcionários 

temporários e permanentes para ajudar nos momentos em que há acúmulo de atividades nas 

propriedades, no entanto, a mão de obra que prevalece é a familiar. 

A área definida para estudo corresponde ao município de Enéas Marques, porque entendemos 

que, para atingir os objetivos propostos, é necessário realizar uma pesquisa com o maior grau de 

detalhamento das informações e, neste município, será possível atingir um grande número de visitas às 

propriedades com o objetivo de identificar as diferentes situações por meio de fotografias e realizar 

entrevistas com os agricultores. Estes dados empíricos serão fundamentais para a análise da realidade 

destas propriedades e nos possibilitarão identificar a (re)organização do território a partir das averbações.  

As averbações de Reserva Legal e Preservação Permanente em propriedades rurais são questões 

polêmicas abordadas desde o ano de 1965 pela legislação ambiental no Brasil. Esse tema ainda tem muito 

a ser debatido e ampliado no meio acadêmico, pois além de polêmico, causa preocupações entre os 

agricultores por ser um processo novo e que muitos ainda não têm conhecimento de como funciona. Resta 

então verificar in loco como os produtores estão lidando com essa situação e se adequando a nova 

dinâmica territorial. 

Por fim, destacamos que para a Geografia é fundamental entender a dinâmica espacial dos 

elementos que formam os territórios, e no mundo contemporâneo, essa dinâmica é cada vez mais 

complexa e acelerada, principalmente com os novos debates que envolvem preocupações de nível 

mundial. O debate ambiental é um desses elementos. Esse elemento nos remete pensar na necessidade 

de se construir um pensamento geográfico que o contemple com a mesma amplitude com a qual está 

atingindo os debates mundiais, com garantia de responsabilidade social para com os agricultores. Na 

nossa concepção, os processos de preservação ambiental devem contemplar três garantias que 

consideramos fundamentais: a integridade territorial dos agricultores familiares, a autonomia da produção 

de alimentos e a preservação dos recursos naturais. Cabe então à Geografia ampliar os debates, com 

base nos dados empíricos e teórico-metodológicos, com o objetivo de garantir a apreensão do real. A partir 
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disso, politicas públicas podem ser pensadas de forma a abranger tais garantias consideradas como 

fundamentais para os agricultores familiares. 
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