
 

1 

ANÁLISE SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DOS PRODUTORES 
FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT E SUAS DIFICULDADES 

 
 

Kelli Carvalho Melo  
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Modos de Vida e Populações  

Universidade Federal de Rondônia– UNIR 
kelli_geo@hotmail.com 

 
Rúbia Elza Martins de Sousa 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Mulher e Relações Sociais de Gênero  
Universidade Federal de Rondônia– UNIR 

 rrubiaelza@bol.com.br  
 

Cristiane de Almeida Anastassioy  
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Modos de Vida e Populações Amazônicas  

Universidade Federal de Rondônia– UNIR 
cristiani_almeida@hotmail.com 

 
Kelyany Oliveira Castro de Góes 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Mulher e Relações Sociais de Gênero 
Universidade Federal de Rondônia– UNIR 

kelyany_ro@hotmail.com 
 

Adnilson de Almeida Silva 
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Modos de Vida e Populações Amazônicas 

Universidade Federal de Rondônia– UNIR 
adnilsonn@hotmail.com 

 
 
 

Resumo 
 
O setor familiar é gerador de empregos temporários e o maior produtor de hortaliças do país. 
Esses pequenos produtores, mesmo que inconscientemente ou não, fazem renascer os debates 
envolvendo o impasse da reforma agrária e a problemática ecológica. O presente artigo tem por 
objetivo analisar a questão socioeconômica e ambiental, bem como as dificuldades dos 
produtores que abastecem a feira municipal de Juína/MT. A produção familiar se caracteriza 
dentro do estado por sua importância na economia. Apesar de ser pequena é geradora de 
empregos. Além disso, é um fator redutor do êxodo rural e, provavelmente, a única fonte de 
renda para várias famílias do campo. A metodologia aplicada foi a pesquisa in loco com 
entrevista parcialmente estruturada. Foram constatadas algumas dificuldades dos agricultores na 
produção de hortaliças, mas que os órgãos competentes tentam sanar essas deficiências.   
 
Palavras-chave: Economia. Feira Municipal de Juína/MT. Produtores Familiares. 
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Considerações Iniciais 

O município de Juína localiza-se a Noroeste do Estado de Mato Grosso, com latitude 

11º22'42" S e longitude 58º44'28" W, está a uma altitude de 442 metros e distante 720 

quilômetros da capital, Cuiabá. Possui uma área de 26.251 km² (IBGE, 2009), dos quais 

61% constituem-se de áreas protegidas.  

O trabalho em tela analisa a questão socioeconômica e ambiental, assim como as 

dificuldades que os produtores realizam no cultivo das hortaliças em Juína, em que esta 

constitui um importante instrumento de renda para as unidades familiares e 

incrementam a economia do município.  

A agricultura familiar é responsável pela geração de postos de trabalhos e, ainda, de 

empregos temporários e constitui-se como a maior produtora de hortaliças do país. 

Lembrando, ainda, que os pequenos produtores, mesmo que inconsciente ou não, fazem 

renascer os debates envolvendo o impasse da reforma agrária e a problemática ecológica 

tão discutida na atualidade. 

A agricultura familiar é aquela desenvolvida sempre que inteiramente por integrantes da 

família, salvo em algumas situações com empregados temporários, uma vez que 

agricultura familiar não emprega trabalhadores permanentes (Rocha et al, 2005).  Esses 

por sua vez, compõem uma cadeia de produção a partir de suas relações sociais e 

econômicas, as relações de parentesco que constituem o cunho familiar ou não familiar 

da atividade agrícola. 

O Censo Agropecuário do ano de 2006 identifica 4.367.902 estabelecimentos da 

agricultura familiar, representando 84,4% dos estabelecimentos brasileiros. Apesar de o 

número ser elevado de agricultores familiares, a área ocupada equivale a 24,3% da 

ocupação dos estabelecimentos agropecuários brasileiros. Estes resultados mostram uma 

estrutura agrária concentrada nos latifúndios de grande porte, em que estes 

estabelecimentos representam 15,6%, do total e ocupam 75,7% da área. A área média 

dos estabelecimentos familiares correspondia a 18,37 hectares, e a dos não familiares de 

309,18 ha. 

Estes dados evidenciam que o espaço agrário brasileiro se constitui em enorme 

desigualdade na distribuição de terra, de modo a envolver o confronto de ideias e 

interesses entre os grandes latifundiários e empresários rurais que monopolizam a maior 

parte das terras de um lado, e os pequenos produtores de outro.  
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Os agricultores familiares são responsáveis por mais de 40% do valor bruto da produção 

agropecuária, conforme assegura o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome - MDS. Suas cadeias produtivas correspondem a 10% de todo o Produto Interno 

Bruto (PIB) do país, além de ser responsável pela maioria dos alimentos na mesa dos 

brasileiros (OLIVEIRA & et al, 2010). 

Contudo, apesar desses expressivos números da produção nacional, as políticas públicas 

e os fomentos desenvolvidos pelo governo não são suficientes para subsidiar e 

fortalecer a agricultura familiar, visto que não conseguem abarcar grande número de 

agricultores, até mesmo em virtude de questões burocráticas e do poder de 

endividamento dessas famílias junto às agências de fomento. 

Nossa proposição de análise está direcionada às condições socioeconômicas, ambientais 

e dificuldades dos produtores rurais que abastecem a feira municipal de Juína, sendo 

subsidiada pelos dados adquiridos in loco e pelas entrevistas parcialmente estruturadas. 

 

Universo campesino e familiar 

No Brasil o conceito de agricultura familiar é relativamente novo e surge 

conceitualmente na década de 1990, em que esta advém do objeto de preocupação das 

políticas públicas e dos movimentos sociais inseridos no campo. De acordo com 

Wanderley (1999, p.22): 

 
[...] A moderna agricultura familiar é uma nova categoria, gerada no bojo das 
transformações experimentadas pelas sociedades capitalistas desenvolvidas. 
Para essa corrente, não há significado em buscar as origens históricas do 
conceito, como, por exemplo, estabelecendo uma relação com a agricultura 
camponesa.  
[...] A agricultura familiar é um conceito em evolução, com significativas 
raízes históricas [...] a agricultura familiar é um conceito genérico, que 
incorpora múltiplas situações específicas, sendo o campesinato uma dessas 
formas particulares [...] as transformações vividas pelo agricultor familiar 
moderno não representam ruptura definitiva com formas anteriores, mas, pelo 
contrário, mantém uma tradição camponesa que fortalece sua capacidade de 
adaptação às novas exigências da sociedade. 

 

A partir dessa conceituação e partindo do caso brasileiro, a agricultura familiar mesmo 

inserida no mercado utiliza-se de meios, ainda, artesanais, o que para WANDERLEY 

(1999 p.52) “[...] guarda muitos de seus traços camponeses, tanto porque ainda tem que 

enfrentar os velhos problemas, nunca resolvidos mesmo nas condições da modernização 

brasileira, continua a contar na maioria dos casos, com suas próprias forças”.  
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O termo agricultura familiar quase que inteiramente esteve e, também, está ligado a 

expressões como pequena produção, ou de baixa renda, pequeno produtor e em muitos 

dos casos de agricultura de subsistência, que de certa forma envolve a questão do papel 

econômico desses agricultores.  

Em síntese, na compreensão da sociedade trata-se de uma agricultura rudimentar, sem 

muitos ou quase nenhum recurso tecnológico. Apesar de ser pequena, a agricultura 

familiar compõe uma cadeia de produção significativa a partir das relações sociais e 

econômicas, e em muitos casos é marcada pela solidariedade entre os atores sociais do 

campo, através de suas organizações.  

A exploração da agricultura familiar reflete-se de forma diversificada e desigual, 

podendo em um mesmo ambiente e em um mesmo padrão econômico de funcionamento 

dividir-se em classes sociais, segundo a superfície, grau de mecanização, nível técnico, 

capacidade financeira, desta forma podemos afirmar que a exploração familiar abrange 

toda uma diversidade (VENÂNCIO, 2008). 

Como mencionado, anteriormente, o universo agrário é extremamente complexo em 

função da grande diversidade de ambiente, variáveis econômicas entre outras 

características. Os próprios agricultores possuem interesses diferentes, estratégias 

próprias de sobrevivência e de produção, desse modo, respondem de maneira 

diferenciada ao contexto agrário, permitindo assim um encadeamento de produtos 

(RIBEIRO, 2003). 

Em tal perspectiva, entende OLIVEIRA et al (2010), que o termo camponês possui 

certa dificuldade de dar uma conceituação, sobretudo por esses remeterem a uma noção 

que difere em vários contextos e períodos da história. A definição de campesinato é 

muito complexa, pois muda segundo a época, o local, os movimentos sociais e suas 

reivindicações. De acordo com o dicionário de Reforma Agrária “O campesino, como 

proprietário de seus meios de produção e como trabalhador direto, ficou consolidado 

como classe social. Acorde com seus níveis de renda – área de sua roça, qualidade do 

solo, tipo de cultivo, agrotécnica” (VALDÉS PAZ, 1997 apud MORAES, 2003 p. 413). 

Este conceito começou a ser utilizado na década de 1950 devido às intensas lutas dos 

trabalhadores do campo por melhores condições de trabalho, e maior acesso a terra, e, 

por conseguinte, os debates políticos, seguidos das discussões teóricas dentro da ciência 

social brasileira, marcada pelas intensas lutas no campo.  
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O conceito camponês no Brasil unifica-se com os movimentos sociais produzidos no 

campo com a luta pelo acesso a terra, o que restringiu o conceito de agricultura familiar 

a uma dimensão espacial, simbolizado pelo termo pequena produção, conforme 

considera HOLANDA (2010).  

Em tal sentido é a partir da gênese desse período de intensas lutas no campo que se pode 

falar de uma questão agrária brasileira. Logo, se consubstancia que a questão agrária 

brasileira é tardia, e revela o perverso processo histórico, marcado pela concentração de 

terras e, consequentemente, de renda. Neste contexto, o conceito clássico de camponês e 

campesinato se destacam em quatro características básicas:  

 
[...] A primeira é um acesso estável à terra, seja em forma de propriedade, 
seja mediante algum tipo de usufruto. A seguir o trabalho 
predominantemente familiar, o que não exclui o uso de força de trabalho 
externa, de forma adicional. Uma terceira característica seria a auto-
subsistência combinada a uma vinculação ao mercado, eventual ou 
permanente, onde o objetivo está na realização de trocas por produtos 
utilizados no consumo da família. Por último, um certo grau de autonomia na 
gestão das atividades agrícolas, ou seja, nas decisões sobre o que e quando 
plantar, como dispor dos excedentes, entre outros (CARDOSO, 1987, p.56-
57). 
 

Assim, a família é uma unidade produtiva, que detém as ferramentas de trabalho, produz 

para o autoconsumo, e o mercado e com acesso a terra, independente de possuir a posse 

dela. A família se consolida e se caracteriza na produção familiar dentro da ótica do 

campesinato, ainda que se encontre aprisionada no sistema econômico, no caso o 

capitalismo.   

O campesinato não é tão simples de ser explicado e retratado, porque merece uma 

reflexão múltipla de conexões que ultrapassam as temporalidades, e se inserem nas lutas 

pela conquista do espaço de sobrevivência.  

A agricultura familiar se consolidou e se difundiu como conceito dentro do Brasil a 

partir dos movimentos sociais como o Movimento Sem Terra – MST e das produções 

acadêmicas que estavam preocupadas em entender o papel exercido por esses 

movimentos na estrutura sócio-política do país. 

No entanto, a decisiva formação do conceito de agricultura familiar vem com a 

divulgação do estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura – FAO - juntamente com o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA - norteando tanto a formulação do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF - criado pelo governo 
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Federal em 1996, visando a implantação de infraestrutura de serviços públicos na área 

rural e condições para o aumento da capacidade produtiva. Sendo assim, o estudo define 

a agricultura familiar:  

 
[...] a partir de três características centrais: a) a gestão da unidade produtiva e 
os investimentos nela realizados são feitos por indivíduos que mantém entre 
si laços de sangue ou 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 de aposentadoria dos 
responsáveis pela unidade produtiva (INCRA/FAO, 1996, p. 4). 

 

Universo familiar versus patronal 

 

O espaço agrário tem se caracterizado por uma enorme desigualdade na distribuição de 

terra, envolvendo o confronto de ideias e interesses entre os grandes latifundiários e 

empresários rurais, que monopolizam a maior parte rural do país, e do outro lado ficam 

os pequenos produtores e sem terras.  

Dentro deste cenário surge a caracterização dos agricultores familiares, que compõem 

uma cadeia de produção a partir de suas relações sociais e econômicas. A agricultura 

familiar não emprega trabalhadores permanentes, em razão do baixo nível de 

investimentos financeiros e das próprias condições estruturais das famílias agricultoras. 

O espaço agrário é extremamente amplo, tanto pela grande diversidade da paisagem 

(meio físico, econômico, ambiente, etc.), como pela presença de vários tipos de 

agricultores que possuem interesses distintos, e métodos particulares de sobrevivência e 

produção, deste modo, reagem de forma diversificada aos desafios e restrições 

semelhantes. 

Os produtores possuem necessidades peculiares que variam segundo o ambiente nos 

quais estão inseridos e atuam, dificultando de fato a concepção de uma conclusão e ou 

definição econômica única e universal que caracterizaria a todos os agricultores. A FAO 

e o INCRA categorizam que a agricultura familiar pode ser definida a partir de três 

características centrais: a) a administração da unidade é realizada por indivíduo unido 

por parentesco de ascendência/descendência ou casamento; b) o trabalho é fornecido 

pelos familiares; c) a propriedade pertence aos familiares e é repassada no interior da 

mesma. 
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A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais – CONTAG - possui o 

entendimento que a agricultura familiar está relacionada com aqueles que trabalham em 

menos de quatro módulos fiscais e não contratam mão-de-obra permanente, enquanto o 

PRONAF afirma que agricultores familiares são aqueles que contratam até dois 

empregados permanentes e detém área de cultivo inferior a quatro módulos fiscais. 

O conceito de propriedade patronal destoa da concepção de agricultura familiar em 

razão do caráter, atribuição, processo, estrutura e forma como se organiza, e como 

destina a sua produção: 

 
[...] seria o agronegócio, os grandes empreendimentos agropecuários 
destinados a produção em larga escala, que trabalha com uma economia que 
visa atender largos mercados, ela se difere da familiar em seu âmbito técnico, 
pois se utiliza de técnicas avançadas, tecnologia de ponta e biotecnologia 
aplicada ao melhoramento genético das sementes a serem utilizadas, sendo 
necessária na produção uma mão-de-obra mais preparada e instruída 
[...].(Bresciani, 2010, p.4). 

 

A partir dessa descrição, esse autor enfatiza que a produção familiar conserva as 

características como atividade tradicional, o que distingue quantitativa e 

qualitativamente da agricultura patronal, em virtude de que as políticas de 

desenvolvimento social entram e realizam uma integração social dessas pessoas, 

respeitando o seu modo de vida e costumes antigos e muitas vezes intrínsecos no 

desenvolvimento do seu trabalho.   

Entrementes, não se pode esquecer que a agricultura familiar enfrenta dificuldades 

relacionadas à estruturação do setor agrário, principalmente, no tocante à modernização, 

em que este setor é o mais atrasado na inserção das novas tecnologias, especialmente 

porque os agricultores familiares possuem baixo capital, ou falta de conhecimento para 

a utilização de maquinários ou insumos, e ainda, por falta de documentos que impedem 

o acesso ao crédito financeiro, de modo que isso reflete sobremaneira na produção.  

O quadro 1 mostra a distinção entre os modelos patronal e familiar, cujos 

desdobramentos são percebidos cristalinamente na qualidade de vida das populações 

que dependem da agricultura.  
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Quadro 1: Diferenciação das agriculturas patronal e familiar. 

Modelo Patronal Modelo Familiar 

Completa separação entre gestão e trabalho Trabalho e gestão intimamente relacionados  

Organização centralizada Direção do processo produtivo assegurada 
diretamente pelos produtores 

Ênfase na espacialização Ênfase na diversificação 

Ênfase em práticas agrícolas padronizáveis Ênfase na durabilidade dos recursos naturais 
e na qualidade de vida 

Trabalho assalariado predominante Trabalho assalariado complementar 
Tecnologias dirigidas à eliminação de 
decisões “de terreno” e “de momento” 

Decisões imediatas, adequadas no alto grau 
de imprevisibilidade do processo produtivo. 

Tecnologias voltadas principalmente à 
redução das necessidades de mão-de-obra 

Tomada de decisões “in loco”, condicionadas 
pelas especialidades do processo produtivo. 

Pesada dependência de insumos comprados Ênfase no uso de insumos internos 
Fonte: Pesquisa FAO/INCRA 2003. 

 

 
As políticas públicas na agricultura familiar: um enfoque no PRONAF 
 
O setor agrícola sempre representou uma importante função no desenvolvimento sócio-

econômico do país, face ao papel que desempenha no abastecimento interno e por parte 

significativa da exportação, desta forma criando consequentemente oportunidades de 

rendas. Nas últimas décadas o mundo passou por um acelerado ritmo de transformações 

no que tange a expansão da fronteira agrícola, e o Brasil não ficou para trás frente a esse 

processo de modernização mudando o estilo de vida social, econômico, político e o tão 

falado ambiental.  

A agropecuária no Brasil experimentou grandes transformações, essas advindas da 

Revolução Verde, como o uso de sementes melhoradas, de adubos químicos, de 

agrotóxicos e de maquinário agrícola. De tal forma, o pequeno produtor viu surgir 

interesses na sua terra, propriedade e família. Foram criadas políticas públicas para 

beneficiar esses produtores, ainda que em condições desfavoráveis provocadas por esta 

revolução, colocando-os em situações precárias que induziram ao êxodo rural e, por 

conseguinte, a concentração de terras e renda nas mãos de uns poucos no país.    

No Brasil são poucas as políticas que orientam para essa finalidade estando 

desalinhadas das estruturas de incentivos. Um dos poucos programas é o PRONAF, que, 

todavia, isoladamente não cria as condições para o fortalecimento da agricultura 
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familiar. Este Programa é destinado de certa forma a combater a perda de espaço e sua 

representatividade do produtor familiar perante o progresso da agricultura comercial, e 

pode ser considerado como a primeira política diferenciada em favor dos produtores 

familiares. Seu surgimento é da década de 1990, caracterizado aos movimentos sociais e 

sindicais dos trabalhadores rurais, por lutas ao acesso a terra e a condições favoráveis 

ante as mudanças técnicas de produção agrícola. 

Desta forma, a política do PRONAF é a de fornecer crédito para agricultores familiares 

e modernizar o meio rural, com vista ao aumento da renda, da capacidade produtiva e da 

produtividade, do uso coerente da terra, da proteção aos recursos e bens ambientais, 

configurando-se como possibilidades para a melhoria da qualidade de vida e a fixação 

do homem nas propriedades rurais. O PRONAF também possui como objetivo a 

implantação de infraestrutura com serviços públicos, com isso combater a exclusão 

social no campo. 

No que tange à proteção do meio ambiente os agricultores familiares são peças-chave 

dentro do “desenvolvimento sustentável”, conceito muito usado pelos ambientalistas 

mais radicais, como pelo próprio governo. Esse modo de produção agrícola torna-se 

modelo com características marcantes, no que diz respeito entre a gestão do trabalho, 

pois são os próprios proprietários que conduzem a forma de trabalhar a terra, visando 

sempre a diversidade da produção para uma durabilidade do recurso natural que é a 

terra.  

Hoje, a Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário é 

a responsável por essa política, tem como eixos básicos o financiamento da produção 

agrícola, por intermédio da concessão de financiamento pelos agentes financeiros 

(PRONAF-Crédito); a transferência de recursos orçamentários para o desenvolvimento 

rural de municípios selecionados (PRONAF - Infraestrutura); e a capacitação e 

profissionalização dos agricultores familiares (PRONAF Capacitação).  

O PRONAF deve ser entendido como uma política particular para os produtores 

familiares, e representa uma mudança institucional no sistema de crédito para este setor 

agrícola, de modo que tem financiado o custeio de produtos, sistemas e pacotes 

tecnológicos tradicionais. O PRONAF permitiu o acesso ao crédito para um número 

considerável de produtores familiares, sendo que nos últimos dez anos houve um 

expressivo aumento nos recursos aplicados e no número de contratos. No entanto, o 
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acesso ao crédito não está acessível a todas as famílias agriculturas, em decorrência dos 

problemas apontados anteriormente. 

Como toda política pública, mais voltada para os agricultores familiares que são de 

baixa renda, o PRONAF possui suas falhas, como falta de crédito para investimentos 

em mudanças nos sistemas de produção, e para as atividades pluriativas no campo, que 

dificilmente são financiados sistemas de produção diversificados e sustentáveis, ou 

ainda produtos orgânicos. Logo, o PRONAF permite algumas orientações que 

estimulam esse tipo de financiamento, tendo uma grande distância no que é instituído e 

o que realmente ocorre. 

Em razão da problemática enfrentada pelo acesso aos créditos e da própria estrutura 

agrária do país, os agricultores familiares não conseguem avançar as fronteiras 

comerciais nacionais, porque dependem das políticas governamentais e do excessivo 

sistema burocrático que impedem a competição em um mercado cada vez mais 

globalizado e seletivo. 

 

Materiais e métodos 

 

A etapa inicial do trabalho foi realizar a pesquisa com referenciais teóricos e 

metodológicos, como base para a contextualização do trabalho e procedida de atividades 

de campo. O desenvolvimento do trabalho foi estruturado em algumas etapas, com 

objetivos claros, sendo que seu caráter é exploratório e proporciona ao pesquisador 

maior conhecimento sobre o tema ou problema. É utilizado nos primeiros estágios da 

pesquisa o fenômeno que quer investigar (MATTAR, 1994), no caso a questão da 

agricultura familiar em Juína. 

Um dos métodos empregados dentro da pesquisa exploratória é o estudo de caso, ou 

seja, uma análise profunda do objeto estudado. Esse tipo de pesquisa é detalhado do 

espaço, sujeito ou situação que vai estudar (GODOY, 1995). 

Foram investigadas as formas de plantio, em que se consideram os sistemas de 

produção, os produtos cultivados e os aspectos ambientais. Para o levantamento de 

dados foram utilizados os métodos de pesquisa in loco e entrevistas parcialmente 

estruturadas, o que para GIL (2009, p.117) é entendida como “guiada por pontos de 

interesses que o entrevistador vai explorando ao longo de seu curso”.  
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As entrevistas foram realizadas junto aos produtores rurais e representantes de órgãos 

governamentais e não governamentais, onde se obteve informações sobre as formas de 

incentivos existentes para esses produtores familiares.   

A coleta de dados se deu com aplicação de questionários e visitação a campo na chácara 

de alguns produtores que abastecem a feira municipal de Juína, analisando assim seus 

aspectos socioeconômicos e ambientais. Foram entrevistados representantes de órgãos 

relacionados à agricultura familiar em Juína, com intuito de compreender os incentivos 

direcionados aos agricultores, principalmente, aqueles que abastecem a feira municipal.  

Por fim, realizou-se entrevista com Brás de Lima Sobrinho, Presidente da Associação 

Rural Juinense Organizada Para Ajuda Mútua - AJOPAM, que pautou na discussão os 

trabalhos realizados pela associação e outros temas ligados à agricultura municipal. 

Uma das etapas consistiu na visita à feira, a fim de compreender o cotidiano dos 

produtores familiares que abastecem o mercado local e que contribuem 

significativamente para a economia do município de Juína.  

 

Análise dos resultados 

 
O universo da pesquisa está representado por agricultores familiares que abastecem a 

feira municipal do município de Juína, através do cultivo de hortaliças. Estas se 

configuram como produto principal. Destacam-se, também, outros produtos como 

tomate, repolho, vagem, abóbora e pepino.  

A partir das análises realizadas nas propriedades desses agricultores familiares 

constatou-se: a falta de padrões de comercialização para os feirantes; o baixo nível 

tecnológico que utilizam para a produção e políticas que acabam abarcando um número 

ainda pequeno de produtores familiares. Ressalta-se que além dessas políticas não 

conseguirem subsidiar os agricultores em razão da concessão de créditos, esbarrarem-se 

na excessiva burocracia. 

O cultivo das hortaliças é desenvolvido a partir de um sistema de produção intensivo 

com uso de alguns maquinários como o trator, importante ferramenta para o preparo e 

manejo do solo. Constatou-se, também, que nas propriedades que possuem algum outro 

corpo d’água, que o plantio é feito em leiras para facilitar a irrigação que provém da 

captação de água de um lago próximo à área cultivada. Em cada leira coloca-se um bico 

do cano em que a água escoa para irrigar a plantação, e através desse processo a 

atividade terá maior produtividade ao longo do ano. 



 

12 

No cultivo, são realizadas as seleções das mudas de hortaliças como a couve, a alface, 

na qual são inseridas numa estufa até atingir o período ideal para o plantio, ficando 

neste estágio aproximadamente 15 dias. O processo de semeadura realizado com o 

tomate é semelhante ao anterior, mas estes são inseridos em uma bandeja de isopor. O 

tomate, de acordo com os produtores, é o cultivo mais vulnerável às pragas típicas da 

região como a Maria Fedida (Nezara viridula) e algumas espécies de ervas daninhas, 

fungos, larvas e, de modo que são combatidas pela utilização de vários produtos 

agrotóxicos.  

O uso dos agrotóxicos na região ocorre de forma inadequada, levando-se em 

consideração os aspectos ambientais e a qualidade de vida dos produtores, porque na 

aplicação não são respeitadas as normas de manejo e nem os equipamentos de proteção 

individual – botas, máscaras, entre outros, o que coloca a saúde do produtor em risco, 

principalmente, pelo contato e inalação desses agrotóxicos. 

As embalagens desses agroquímicos não são manuseadas de maneira adequada, pois os 

agricultores não se atentam para o risco à sua saúde e de sua família. Assim como em 

relação à contaminação do solo e do lençol freático, que são descartadas sem qualquer 

cuidado, próxima às plantações, e aos lagos de captação de água para a irrigação, de 

modo que acarreta sérios danos ambientais, bem como à saúde dos agricultores e, 

também, dos que consomem os produtos. 

Na região de Juína, alguns agricultores já trabalham com técnicas para o cultivo de 

produtos orgânicos, mas por falta de incentivos e conhecimentos específicos que essa 

agricultura requer, foi abandonada. Aqui fica patente que as políticas públicas para a 

implementação e desenvolvimento da agricultura familiar retêm falhas, no entanto, 

alguns programas estão sendo criados para ampliar esse setor.  

Na opinião de Brás de Lima Sobrinho, Presidente da AJOPAM foi constatado que 

existem incentivos voltados aos agricultores familiares de Juína e, principalmente, aos 

que abastecem a feira municipal. A AJOPAM foi fundada em 16 de junho de 1991, com 

a finalidade de promover a consolidação de uma estrutura social de fortalecimento e 

capacitação dos associados através de cursos e acompanhamento técnico, assim como 

buscar alternativas de produção sustentável e atuar no benefício e comercialização da 

produção. 

Atualmente, a AJOPAM possui mais de 500 famílias que são beneficiadas pelos 

programas da associação com pequenos empreendimentos coletivos ou familiares 
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instalados e outros em fase de implantação, de modo que oferece qualidade e segurança 

a quem produz e a quem compra. 

Entre os programas que atendem os associados da AJOPAM, destaca-se o Pró-

Ambiente – direcionado ao Desenvolvimento Sustentável da Produção Familiar Rural 

na Amazônia, com o compromisso de prestar os serviços ambientais. Os agricultores se 

comprometem a trabalhar para evitar ou reduzir queimadas, reflorestar e adotar sistemas 

agroflorestais, restabelecer as funções dos ecossistemas e conservar a biodiversidade e o 

solo. 

No âmbito interno da AJOPAM foi instituído o Projeto Conabi com a finalidade de 

ajudar o pequeno produtor, que tem aumentado sua capacidade de aporte com maiores 

incentivos aos agricultores para que participem efetivamente. Este projeto se consolidou 

com sucesso junto aos associados, através de vários benefícios destinados à agricultura 

familiar, em que são recompensadas com remuneração ou abatimento do financiamento 

para a produção.  

Os projetos oferecidos pelos órgãos governamentais, como a Secretaria de Agricultura 

Mineração e Meio Ambiente – SAMMA -, primordialmente integrados a fatores 

relacionados à questão ambiental, buscam incentivar o produtor a seguir uma linha 

ecologicamente correta na sua produção, de modo que possa agregar valor ao mesmo.  

 

 

Conclusão 
 
Na análise dos dados constatou-se a existência de um cenário com todas as 

possibilidades de desenvolvimento econômico, que propicia maior rentabilidade para os 

produtores envolvidos na atividade agrícola. No entanto, a falta de padrões de 

comercialização para os feirantes, o baixo nível tecnológico utilizado na produção, em 

que as políticas compreendem um número, ainda, pequeno de produtores familiares, 

além da concessão que é burocrática. Estes se tornaram fatores limitantes para o 

desenvolvimento dos produtores.  

O cultivo é manejado com técnicas não sofisticadas e em muitos casos com ferramentas 

rudimentares, porém com maior capacidade de postos de trabalho do que aquelas 

praticadas com tecnologias mais avançadas. No contexto da produção familiar, a 

agricultura orgânica possui alguns incentivos para aqueles que acreditam ser a melhor 

forma de produção, garantindo a saúde e proteção ambiental, entretanto os recursos são 
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escassos e a falta de conhecimentos específicos inibe a prática dessa modalidade 

produtiva. 

Em uma região, como de Juína, em que a renda de várias famílias do campo provém de 

atividades agrícolas, principalmente, dos pequenos proprietários, há a necessidade de se 

incrementar políticas públicas para que aumente a área de produção e a produtividade 

de hortaliças, considerando a existência de um amplo mercado consumidor local e 

regional. Em face disso, fica evidente que é necessário a realização de trabalhos com a 

participação de órgãos públicos, cooperativas e a associações responsáveis pelo setor da 

agropecuária, visando à melhoria das práticas e da própria qualidade de vida das 

famílias agricultoras.  
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