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RESUMO 

 

A agricultura familiar apresenta características que mostram sua força como local privilegiado ao 
desenvolvimento de agricultura sustentável, em função de sua tendência à diversificação e à integração de 
atividades vegetais e animais, além de trabalhar em menores escalas. Para a efetivação desta 
sustentabilidade é necessário entender, dentre outros aspectos, as múltiplas relações ou fluxos existentes 
entre o produtor rural familiar e o ambiente. Saber como esses produtores percebem esse ambiente, as 
causas de sua satisfação e/ou insatisfação, é de basilar valor, uma vez que somente assim será possível a 
prática de um trabalho com bases locais que possam levar ao efetivo resgate de uma divida social para 
com o agricultor familiar. Fundamentado em estudos realizados em geografia da percepção e do 
comportamento humano, o presente trabalho teve como objetivo precípuo caracterizar a percepção 
ambiental da população de três comunidades de produtores rurais: Pedra Branca, Bom Retiro e Bocaina, 
com as questões ambientais ali existentes e discutir suas técnicas produtivas frente à questão da 
sustentabilidade. Estas comunidades estão localizadas ao sul do planalto de Poços de Caldas, no município 
de Caldas - MG. Foram analisados aspectos da retirada de granito das altas e médias encostas por 
mineradoras e a percepção dos agricultores em relação a esta atividade. Também procurou-se entender as 
atitudes e reações dos moradores no concernente ao destino do lixo doméstico, técnicas produtivas e uso 
de agrotóxicos, assim como o destino de seus vasilhames. Foram ainda analisadas as interações sociais ali 
presentes. A análise da percepção ambiental dos agricultores familiares, desenvolvidos junto às 
comunidades rurais estudadas, foi efetuada através de técnicas de entrevistas com a aplicação de 
questionários abertos para a caracterização dos grupos familiares. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

As primeiras formas de fazer geografia passavam pela percepção do ambiente, 
isso ainda no período pré-histórico. A geografia acadêmica, no entanto, tem os anos 70 
com a “geografia humanística” (Amorim Filho, s/d) o instante em que a percepção 
ambiental se insere de forma mais contundente no contexto das mais diversas correntes 
do pensamento. O estudo dessa temática é de basilar valor para melhor compreensão 
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das inter-relações homem/meio, suas expectativas, satisfações e insatisfações, 
apreciações e comportamentos. 

Por outro lado poucas são as áreas onde se mostram mais próximas as relações 
homem/meio que na agricultura. Por mais que tente artificializar o agrário, o ambiente 
ainda é essencial para seu desenvolvimento. É ai que se destaca a agricultora familiar, 
dona de 80% dos estabelecimentos rurais e de 70% dos empregos nessa área (IBGE, 
2000). Esse é então é um grupo onde a necessidade do entendimento de como se da a 
percepção do ambiente é fragorosa. Ao pensar esse agricultor, algumas questões vêm à 
tona: a prática da agricultura familiar constitui possível opção ao sistema depredador da 
agricultura moderna? Ë possível a continuidade dos agricultores familiares estudados 
praticando a agricultura nos moldes que vêm fazendo desde os primeiros plantios de 
videiras e da modernização conservadora? Esse trabalho busca as bases iniciais para 
tentar-se responder às questões propostas. 

Concomitante à percepção ambiental procurou-se encontrar parâmetros e 
indicadores de uma possível sustentabilidade nas lógicas produtivas da agricultura 
familiar ali presentes. Para isso foram feitas analises da sustentabilidade como proposto 
por  Chambers e Conway (1992), que a dividem em dois grupos: o social e o ambiental. 
A sustentabilidade ambiental estaria ligada à preservação ou aprimoramento da base de 
recursos produtiva, principalmente para as gerações futuras enquanto que a 
sustentabilidade social se refere não somente ao que o ser humano pode ganhar, mas à 
maneira como pode ser mantida decentemente sua qualidade de vida.  

 

O ESPAÇO  

O município de Caldas está dentro da bacia do Rio Grande, região sul de Minas 
Gerais, cuja sede municipal esta localizada na latitude 21º 55’ 25” sul e longitude 46º 
23’ 10’’ oeste, possuindo área de 714km2 e população total de 12776 habitantes, 
sendo 7232 residindo na área urbana e 5534 na área rural (IBGE, 2000). Localizado na 
vertente leste do planalto de Poços de Caldas, que pertence à borda ocidental da serra 
da Mantiqueira, o município apresenta significativa variação altimétrica, chegando ao 
máximo de 1700m na serra da Pedra Branca (Christofoletti, 1970). Nos meses de 
inverno, é comum a formação de geadas e, de acordo com os entrevistados, o inverno 
de 2001 foi bom porque “teve só umas duas geadas”, pois em anos climáticos atípicos, 
com várias ocorrências de geadas, levam a sucessivas quebras de dormência nas 
videiras, gerando sucessivas florações e produções de uva intercaladas, e não o ideal, 
que é a única floração, gerando boa produção. 

Ao sul do município localizam-se as comunidades rurais de Pedra Branca, Bom 
Retiro e Bocaina, onde predominam a exploração familiar com tradição cultural ligada à 
produção de frutas. 
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Partindo do conhecimento prévio dessas comunidades rurais, detectou-se na área 
agricultura familiar com direcionamento de plantios em: fruticultura, videiras e culturas 
anuais de milho, feijão e batata. Também está presente uma pecuária voltada tanto para 
a produção de leite (venda ou consumo in natura e fabricação de doces e queijos) 
quanto para a cria e recria de bezerros. A produção artesanal está presente nos sistemas 
agrícolas, através da produção de vinhos, doces de leite e de frutas de época e na 
criação de animais e obtenção de seus subprodutos. Essa produção é colocada para a 
venda aos turistas na sede do município, no balneário de Pocinhos do Rio Verde e na 
sede do estabelecimento produtor, proporcionando complementação à renda dos 
agricultores familiares. 

 

OS SISTEMAS AGRÍCOLAS  

A morfologia dos sistemas estudados das comunidades de Pedra Branca, Bom 
Retiro e Bocaina, baseado em Christofoletti (1979), pode ser vista na escala do sistema 
maior que norteia este estudo. Os subsistemas, ao serem analisados com seus elementos, 
seus atributos e suas relações tornam-se Sistemas Agrícolas: sistema agricultura; sistema 
pecuária, sistema viticultura. Os estabelecimentos familiares presentes nessas áreas 
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possuem dois sistemas que são fontes de renda principais, a pecuária de leite e a 
viticultura. No sistema fruticultura, atuam como fonte de renda complementar frutas como 
ameixa, cidra, laranja, marmelo, pêssego e figo, plantadas em pequenas áreas e 
direcionados para a produção de doces para a venda a vizinhos, turistas e comerciantes 
de Caldas e Pocinhos de Rio Verde. 

 

A PERCEPÇÃO AMBIENTAL E A AGRICULTURA FAMILIAR 

A agrícola familiar apresenta características que mostram sua força como local 
privilegiado ao desenvolvimento de agricultura sustentável, em função de sua tendência à 
diversificação, e à integração de atividades vegetais e animais, além de trabalhar em 
menores escalas. Para a efetivação desta sustentabilidade é necessário entender as 
múltiplas relações ou fluxos entre o produtor rural familiar e o meio. Saber como esses 
agricultores percebem o ambiente em que vivem, as causas de sua satisfação e 
insatisfação é de capital valor, uma vez que somente assim será possível a prática de um 
trabalho com bases locais que possam levar ao efetivo resgate de uma divida social para 
com os agricultores familiares. 

O presente estudo procurou entender a relação de três comunidades de 
produtores rurais: Pedra Branca, Bom Retiro e Bocaina, com as questões ambientais ali 
existentes. Foram analisados aspectos da retirada de granito das altas e médias encostas 
por mineradoras e também procurou-se entender as atitudes e reações dos moradores 
com relação ao destino do lixo doméstico, técnicas produtivas e uso de agrotóxicos bem 
como o destino de seus vasilhames. Foram ainda analisadas as interações sociais ali 
presentes e a relação dos produtores com o turismo rural. 

A Percepção Ambiental dos agricultores familiares residentes nas comunidades 
rurais estudadas foi efetuada através de técnicas de entrevistas estruturadas, além de 
questionários abertos para a caracterização dos grupos familiares. 

 

MEIO-AMBIENTE E SAÚDE 

O problema ambiental mais citado pelos entrevistados são as pedreiras que 
retiram granito da serra da Pedra Branca. São várias pedreiras que retiram granito verde 
e marrom, para exportação. Todas as comunidades mostraram descontentamento 
unânime, pois as rochas são retiradas na média e alta encosta, em áreas das nascentes 
dos córregos, o que, de acordo com os moradores, tem provocado diminuição das 
águas. Ocorre intensa perda de solo, com nenhuma atividade de contenção feita pelas 
pedreiras, o que leva, no período das águas, ao carreamento e assoreamento dos 
córregos. 
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Foto 1 – Pedreira próxima à nascente do 
córrego da Pedra Branca. 

 

Foto 2 – Vale do córrego da Pedra 
Branca a jusante da pedreira. 

 

 

Outro fator que contribui para o descontentamento dos produtores familiares 
refere-se às explosões realizadas pelas pedreiras, que têm provocado rachaduras nas 
casas. Na comunidade de Pedra Branca, o barulho causado pelas explosões das 
pedreiras resulta em um problema concreto de ordem econômica para o agricultor 
familiar: vêm assustando as vacas que estão, de acordo com relato dos moradores, 
“tendo muito aborto e diminuindo o leite”. Atrapalham ainda o sono das pessoas, já que 
as explosões ocorrem também durante a noite. Seu barulho para o agricultor familiar 
pode ser interpretado como algo externo ao seu mundo e à sua ligação com a terra e, na 
sua percepção, está ligado à destruição da montanha que para eles significa manutenção 
de água nos vales onde residem. As mineradoras, raramente contratam mão-de-obra nas 
comunidades e, quando abandonam a área minerada não a recuperam como determina 
a lei. 

A água consumida pelos agricultores familiares vem, na maior parte das vezes, 
das nascentes das serra da Pedra Branca e do Boqueirão (denominações locais à vertente 
sul do Planalto de Poços de Caldas) – áreas de atuação das mineradoras, de onde é 
encanada e enviada às residências (Gráfico 01). O único tratamento por que passa essa 
água, antes de ser consumida é a filtragem já que, de acordo com alguns entrevistados, 
ela é “água boa, geladinha, vem da mina”. 

Embora, por um lado, tenham reclamado da diminuição da quantidade de água, 
por outro, os agricultores familiares não sentiram nenhuma alteração na cor ou no sabor 
da água consumida. 
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Gráfico 1 – Origem da água utilizada pelos produtores nas comunidades de Pedra 
Branca, Bom Retiro e Bocaina, 2001. 
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Sendo a água parâmetro de sustentabilidade, o seu acesso por parte dos 
agricultores familiares é indicador positivo dessa sustentabilidade, mas os problemas 
ambientais decorrentes da mineração e diminuição da água disponível são indicadores 
negativos quanto à sustentabilidade desses estabelecimentos familiares. 

O destino dos resíduos da produção, lixo doméstico e embalagens de agrotóxicos 
são mais comumente queimados (Gráfico 02), sendo que as embalagens de agrotóxicos 
utilizados nas plantações são misturadas ao lixo doméstico e queimadas junto. Nenhuma 
empresa ou órgão público recolhe essas embalagens e os entrevistados não conhecem 
outro método melhor para encaminhar esses produtos. Algumas vezes são colocados em 
sacas de estopa, sem preocupação de ser guardadas, terminando nos córregos e 
indicando insustentabilidade ambiental. 
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Gráfico 2 – Destino do lixo doméstico nos estabelecimentos familiares pesquisados, 
2001. 
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Os problemas de saúde mais comuns relatados pelos agricultores são a gripe e 
dores na coluna. As causas de gripes são variadas, desde a amplitude térmica verificada 
no período frio na região, até alimentação e vestuário inadequado para clima frio, por 
custar caro para o agricultor familiar com muitos filhos. O plantio das videiras é 
tradicional na área, feito em espaldeiras baixas, o que leva o agricultor a trabalhar numa 
posição desconfortável para sua coluna. Acrescenta-se a isto que a maior parte do 
trabalho do processo de produção, seja na pecuária ou na viticultura é realizado 
manualmente pela família. A grande maioria dos entrevistados respondeu que as doenças 
mais graves são raras. 

 

A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCIAMENTO 

A assistência técnica começa a ser bastante acentuada na agricultura e pecuária a 
partir da modernização conservadora. No caso dos agricultores familiares, ela tem 
conotação também social, como forma de estes indivíduos se relacionarem com o mundo 
externo. As reuniões em comunidades e associações rurais e o lazer, tornam os grupos 
familiares mais coesos entre si é também forma de manutenção da agricultura familiar. 

Apenas 13% dos produtores familiares fazem parte de alguma associação. Eles 
são associados da Cooperativa dos Produtores Rurais de Caldas ou do Sindicato Rural. 
Nenhum entrevistado, porém, disse ter participado de reuniões nessas associações no 
último ano (2000). 

A assistência técnica é requerida por 46% dos produtores familiares (Gráfico 3), 
sendo o veterinário o especialista mais demandado. Este profissional não faz parte de 
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nenhuma associação, sendo contratado e pago pelo demandante, mas pela sua 
demanda é possível inferir que os produtores familiares inseridos na pecuária preocupam-
se com a saúde de seus animais, porém, sem a conotação da prevenção. 

Gráfico 3 – Estabelecimentos que recebem assistência técnica, 2001. 

Recebe 
assistência 

técnica
44%

Sindicato 
rural
11%

Não recebe 
assist. técnica

56%

Veterinário
31%

Epamig
2%

 
 

Dos agricultores familiares pesquisados, 22% conhecem ou ouviram falar do 
PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) mas apenas dois 
agricultores familiares já obtiveram empréstimo de custeio por este programa. Isto pode 
ser explicado pela existência de um técnico agrícola para atender todas as comunidades 
do município, levando a privilégios na assistência técnica, trabalha-se mais com aqueles 
que são mais receptivos a ela. 

 

LAZER 

O lazer é outro fator de agregação-manutenção e socialização dos agricultores 
familiares, sendo também indicador de sustentabilidade sócio-cultural. Os agricultores 
familiares das comunidades têm no futebol, aos domingos a principal fonte de lazer, 
sendo que a maior comemoração é a Festa do Biscoito, que acontece em Pocinhos de 
Rio Verde no mês de julho; a festa da Uva, realizada tradicionalmente em fevereiro e a 
festa de Nossa Senhora do Patrocínio, em agosto. Estas festas, além do lazer das famílias 
moradoras nestas comunidades, constituem atrativos para muitos turistas. Estes são 
aspectos de sustentabilidade sócio-cultural e se embricam com a teorização da 
agricultura familiar. 
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COMENTÁRIOS FINAIS 

O estudo mostrou que embora estejam dentro de contextos sócio-culturais 
bastante próximos, existem variações consideráveis em sua estrutura produtiva e nas 
lógicas familiares presentes na agricultura familiar das comunidades de Pedra Branca, 
Bocaina e Bom Retiro. No concernente à percepção ambiental pouca variação foi 
encontrada, resultando normalmente no duplo clamor: barulho e diminuição das águas. 

Primeiramente, a análise dessas lógicas familiares baseada em Lamarche (1998) 
permite concluir que os produtores familiares estudados se enquadram principalmente em 
dois modelos de funcionamento: o modelo empresa familiar e o modelo camponês. 

No modelo empresa familiar encontra-se a maioria dos produtores, principalmente 
aqueles que têm na pecuária de leite sua principal fonte de renda. Eles mantêm forte 
estrutura familiar, mas a estrutura produtiva do estabelecimento é “pensada em termos de 
renda agrícola”, como Lamarche (1993) propõe. Existem também aqueles que buscam 
como objetivo principal do estabelecimento a “satisfação das necessidades familiares”. 
São os produtores que não vendem leite e comercializam apenas parte de sua produção 
agrícola. 

Todos os produtores familiares encontrados neste trabalho, têm lógica muito 
familiar, o que varia é a dependência do mercado. O principal produto destinado ao 
mercado é o leite. A comunidade de Bocaina foi a menos dependente deste produto e 
Pedra Branca mostrou-se a mais dependente. Em Bom Retiro embora ocorra grande 
número de estabelecimentos produtores de leite, existe diversidade produtiva maior que 
Pedra Branca. Bom Retiro está em meio termo entre a lógica muito e a pouco 
dependente. 

As técnicas utilizadas, tanto na pecuária quanto na agricultura, são bastante 
tradicionais, dentro de processo tecnológico inerente à Revolução Verde. O gado bovino 
não tem origem em seleção genética moderna, e as técnicas agrícolas são usuárias de 
defensivos químicos. São técnicas que levam a produção muito pequena, à dependência 
das indústrias químicas, no caso da agricultura e a impactos negativos no meio-ambiente, 
devido ao uso de tecnologias pouco sustentáveis. 

A mão-de-obra é marcadamente familiar, com a contratação de diaristas somente 
de acordo com a sazonalidade da produção, e a troca de dias de serviço, sendo 
ocorrência habitual, mostra sistema com indicadores sustentáveis. 

Também são indicadores de sustentabilidade a diversidade de cultivos e a 
agricultura voltada para o consumo das famílias (menor dependência externa). 

A fabricação de doces artesanais tem dois indicadores distintos: por um lado não 
há mercado consumidor garantido, por outro lado, como agem no sentido de 
complementar renda, esses produtos não constituem dependência para a economia da 
família produtora. Os doces artesanais, como complemento da renda familiar, são 
indicadores de sustentabilidade culturais e econômicos 
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O acesso à água é universal a todas as famílias produtoras e não há conflitos 
entre elas pela sua utilização. Este indicador de sustentabilidade sofre no entanto com o 
processo de trabalho dessas mineradoras, que destroem nascentes, prejudicam a 
disponibilidade de água e provocam poluição sonora que incomoda muito os produtores. 

Essas mineradoras são bem-vindas pela administração municipal que vê nelas 
fonte de arrecadação de impostos (o granito retirado é exportado). Os produtores 
familiares das comunidades estudadas, no entanto, ainda não viram resultados positivos 
da ação dessas empresas, ao contrário os caminhões carregados de granito destroem 
pontes e estradas. Os produtores questionam a relação entre mineradoras e 
administração local. 

Um aspecto positivo nessa situação é a necessidade que os agricultores familiares 
perceberam de associações atuantes nas comunidades, levando alguns produtores a se 
movimentavam para buscar soluções quanto aos problemas provocados por essas 
mineradoras. 

Quanto à instrução dos produtores familiares, não é indicador positivo de 
sustentabilidade. Os proprietários ou chefes de família possuem baixa escolaridade. Mas 
os filhos desses produtores também não evoluíram muito no parâmetro educação, sendo 
muito poucos os que concluíram o ensino fundamental e raríssimo os que têm formação 
universitária (foram detectados apenas dois filhos dos proprietários que moravam nas 
comunidades e tinham curso superior, nenhum na área agrária). Os filhos que migram 
para estudar raramente voltam. 

A migração dos filhos dos produtores familiares não significa retorno econômico 
para as famílias, como ocorre em muitas áreas de agricultura familiar e que pode 
dinamizar a propriedade familiar. O número de filhos que emigraram é quase igual ao 
número de moradores que continuam vivendo nos estabelecimentos estudados. Conclui-
se que a migração dos filhos torna-se necessidade, em decorrência da estrutura 
produtiva, da dinâmica da produção não os comportar no estabelecimento. 

Os indicadores de sustentabilidade existem e estão presentes em muitos momentos 
da exploração familiar aqui estudada. Eles, no entanto, não são suficientes para garantir 
a sustentabilidade social, ambiental e econômica. É preciso repensar as técnicas, os 
meios de produção e sua finalidade. Constatou-se, na área estudada, a necessidade de 
boa política rural local, direcionada às necessidades deste produtor familiar, não basta o 
financiamento existente, é necessário melhorar a assistência técnica, encontrar nichos de 
mercado consumidor e fazer com que o resultado disso, chegue ao produtor familiar. 

Uma reavaliação das necessidades dos agricultores familiares também é 
importante, que os levem ao conhecimento da operacionalização da sustentabilidade no 
sistema agrícola e de pecuária causando abertura de mentalidade dos produtores 
familiares para nova visão do seu mundo e do que os cerca. 

Os relatos dos agricultores acerca da percepção ambiental coadunam com  os 
fatos encontrados durante a pesquisa e as conseqüências que normalmente são inerentes 
a esses fatos, como problemas de saúde animal e diminuição da disponibilidade de 
água.  
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Esses são alguns fatores básicos para iniciar processo que leve a sustentabilidade 
desses produtores familiares e aos seus sistemas agrícolas, pois a agricultura e pecuária 
praticada por eles exige dinamização nos sistemas de produção e nas relações entre 
comunidades rurais para que estes agricultores melhorem suas produções e continuem na 
área estudada, com melhores condições de vida. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AMORIM FILHO. Oswaldo Bueno. Os estudos da percepção como ultima fronteira da 
gestão ambiental. s/d (disponível no sitio http://ivairr.sites.uol.com.br/percepcaoambi. 
htm). 

CHAMBERS, Robert & CONWAY, Gordon R. Sustainable Rural Livelihoods: practical concepts 
for the 21st century. Institute of development studies: Discussion Paper nº 296, 1992. 

CHRISTOFOLETTI, Antônio. Análise de sistemas em geografia. São Paulo – HUCITEC: ed. da 
Universidade de São Paulo, 1979. 

CHRISTOFOLETTI, Antônio. Análise morfométrica das bacias hidrográficas do planalto de 
Poços de Caldas (MG). Rio Claro: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, 
1970. 215p. (Tese de Livre-Docência). 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Sinopse preliminar do censo 
demográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 2000. 

LAMARCHE, Hugues (Coord.). A agricultura familiar: comparação internacional. Campinas: 
Editora da UNICAMP, 1993. 

LAMARCHE, Hugues (Coord.). A agricultura familiar: do mito à realidade (vol. II). 
Campinas: Editora da UNICAMP, 1998. 


