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RESUMO 
 
 

Este trabalho foi realizado na região da Chapada Diamantina em 2009, especificamente no 
município de Ibicoara – Bahia no povoado de Pau-Ferrado. O objeto deste trabalho é a 
comparação da eficiência econômica dos sistemas de produção praticado nos moldes do 
Produtivismo e da Agroecologia. Tem como objetivo identificar o modelo mais eficiente 
referente a um determinado universo de Agricultores Familiares de Ibicoara, que será obtido a 
partir de alguns indicadores como renda, custos, produtividade por área, custo de oportunidade do 
agricultor e integração dos subsistemas. A base metodológica para coleta, tratamento e análise 
dos dados primários é a “Análise-Diagnóstico de Sistemas Agrários”, utilizada pela Organização 
para Agricultura e Alimentação (FAO) e pela instituição francesa Instituto Nacional Agronômico 
(INA), de Paris-Grignon. Com base em entrevistas históricas e percursos sobre o terreno, e pela 
limitação da quantidade de agricultores orgânicos, a tipologia dos sistemas de produção e dos 
produtores escolhidos é classificados como: agricultores familiares capitalizados - para os dois 
modelos de produção (Produtivista e Agroecológico). A pesquisa foi feita com duas famílias, em 
Pau-Ferrado, sendo que uma produz na base produtivista e outra na Agroecológica. As duas 
famílias apresentam um perfil semelhante, pois possuem uma boa inserção no mercado, sendo 
agricultores familiares com alto nível de capitalização. Especificamente, apresentam-se como 
principais resultados, o cálculo dos indicadores referente à renda familiar agrícola, comparando-
se os diferentes níveis de eficiência microeconômica dos sistemas de produção praticados pelas 
famílias de cada modelo, bem como o cálculo da renda e a sua integração com os sistemas de 
produção familiares. A família que produz na Agroecologia possui custos de produção maiores, 
apesar de haver uma maior integração entre os subsistemas, além de necessitar de mais fatores de 
produção. Entretanto possui uma maior renda agrícola, além dos indicadores econômicos mais 
favoráveis.  

 
 
Palavras-chave: Agricultura Familiar. Produtivismo. Agroecologia. Análise Diagnóstico                                                                             

Sistemas Agrários.  Eficiência Econômica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A agricultura familiar, até o final dos anos 1980, era tida como “pequena produção” ou 

“agricultura de subsistência”. Dessa forma, alguns intelectuais conceituavam a agricultura 

familiar, dentro do processo de desenvolvimento capitalista, como uma categoria que seria 

extinta, dando lugar a modelos de produção baseados na modernização da grande propriedade. 

Contudo, o que se verificou nos últimos anos foi que a agricultura familiar é de extrema 

importância para uma transição equilibrada de uma economia de base rural para uma economia 

urbana e industrial, além de dinamizar o crescimento econômico. É nesse contexto que se faz 

necessário entender os paradigmas tecnológicos da agricultura, caracterizado pelo produtivismo e 

modelo euro-americano de modernização agrícola, que é a inserção de formas industriais de 

produção na agricultura, e as novas alternativas que surgiram com o processo de declínio desse 

modelo, mais especificamente as agroecologias.  

  

Além disso, através dos debates sobre a questão agrária, que convergem nesse sentido, observa-se 

à importância e o potencial que a agricultura familiar tem na construção de uma sociedade com 

maior equidade, e na constatação de que há uma forma hegemônica de produção na agricultura 

(produtivismo), e que por ser baseada na “revolução verde” através do uso de química e 

mecanização, causa aos agricultores, no longo prazo, perdas na eficiência da produção e danos ao 

meio ambiente, além de riscos a saúde dos consumidores. Aliado a isso se tem o crescimento de 

um mercado, que se baseia nas novas alternativas de produção, que no caso desse trabalho são as 

agroecologias, que garantem a reprodução dos recursos naturais (não ocasionando à perda de 

produtividade), e preservação do meio ambiente, assegurando também um produto mais 

saudável. 

  

Dessa forma, o objetivo principal do trabalho é estabelecer uma comparação da eficiência 

econômica entre os agricultores que produzem dentro do modelo produtivista e os que produzem 

na agroecologia. Especificamente analisam-se alguns indicadores como: renda, custos, 

produtividade por área e integração dos subsistemas. Feito isso, pretende-se, a partir do viés 

econômico, estabelecer uma diferenciação entre a produção no modelo produtivista, e as 
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agroecologias, dentro de um universo específico da agricultura familiar no município de Ibicoara-

Ba.  

 

A cultura observada e pesquisada foi a de café, que é o principal pilar da economia de Ibicoara, 

sendo a agricultura familiar a maior responsável pela produção, fazendo que esse estudo seja de 

grande importância para os agricultores familiares e conseqüentemente para o município. A 

metodologia utilizada será a “Análise Diagnóstico de Sistemas Agrários”. Esse “diagnóstico” é 

utilizado pela FAO e universidades latino-americanas, e tem como objetivo fornecer, aos 

agricultores familiares, informações sobre o contexto local, tanto do ponto de vista ambiental 

quanto técnico e socioeconômico. Sendo assim, a partir dessa avaliação, e de informações obtidas 

de forma participativa com os próprios agricultores, é que se realiza a comparação proposta. 

 

Além desta introdução, o presente trabalho é composto por mais três capítulos. O segundo 

capítulo apóia-se em uma revisão de literatura que fundamenta os conceitos propostos para o 

estudo de caso que são: a Agricultura Familiar, os Paradigmas Tecnológicos na Agricultura e a 

Agroecologia como inovação Tecnológica. Além de subsidiar a pesquisa de campo, há uma 

intensa interação entre esses três conceitos, uma vez que a discussão sobre a eficiência ou não da 

agricultura familiar sempre foi permeada pelos “Paradigmas Tecnológicos na Agricultura”. 

Aliado a isso há outro debate sobre esses Paradigmas e a Agroecologia, pois essa surge como 

uma alternativa tecnológica de caráter radical, a partir da crise do modelo produtivista. Como a 

pesquisa foi realizada com agricultores familiares que estão inseridos nos “Paradigmas 

Tecnológicos da Agricultura” e com os que fazem parte da “Agroecologia”, fez-se necessário 

uma maior descrição desses três conceitos, abordados rapidamente nos dois primeiros parágrafos 

dessa introdução, e que serão discutidos mais detalhadamente no segundo capítulo.  

 

O terceiro capítulo é referente ao estudo de caso realizado no município de Ibicoara – Ba. Na 

primeira subseção são discutidos os conceitos sobre o procedimento metodológico utilizado nessa 

pesquisa, a saber: Análise de Diagnóstico de Sistemas Agrários. Na segunda parte, fez-se uma 

descrição do procedimento metodológico, demonstrando as etapas do processo de pesquisa. Em 

seguida, no terceiro subitem têm-se uma breve caracterização da área referente ao município de 

Ibicoara – Ba, descrevendo os seus principais aspectos naturais, históricos e econômicos. Na 
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quarta subseção, apresentam-se os resultados obtidos e trabalhados na pesquisa de campo, e na 

quinta e última parte desse capítulo encontra-se a comparação proposta para esse trabalho.  

 

No quarto e último capítulo foram feitas algumas considerações finais sobre a literatura levantada 

e os resultados obtidos no estudo de caso. A intenção é de interagir os conceitos propostos através 

do referencial teórico com os resultados, a fim de estabelecer conexões que contribuam no 

sentido de indicar alguma política que vise o fortalecimento da agricultura familiar dentro de um 

modelo mais eficiente em todos os aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Nessa subseção, abordam-se as principais questões acerca das contribuições teóricas de 

importantes estudiosos sobre o papel e a importância da agricultura familiar. Os assuntos 

discutidos, basicamente, são sobre a prevalência da agricultura familiar e os aspectos ligados à 

produção familiar (característica da produção familiar, eficiência, escala, tecnologia, etc.). Além 

disso, busca-se estabelecer um perfil da situação atual da agricultura familiar, demonstrando com 

alguns dados, a importância dessa classe na produção de alimentos e na ocupação do meio rural 

brasileiro.  

 

Antes de analisarmos a eficiência, produção, e as demais características da agricultura familiar, 

faz-se necessário algumas considerações acerca da destituição do estilo de vida camponês e a 

inserção deste no mercado, já que dessa forma e com esse objetivo que se travam os principais 

debates acerca da agricultura familiar, ou seja, como uma “classe inserida no mercado”.  

 

No final do século XIX, quando o capitalismo atravessava sua fase monopolista, e os grandes 

complexos comerciais concentravam progressivamente a comercialização dos produtos havia 

uma grande especulação sobre os produtos agrícolas frente aos agricultores. Dessa forma, 

influenciados e subordinados pela lógica do capital os agricultores passam a utilizar cada vez 

mais insumos industriais e participar do mercado em detrimento do autoconsumo. 

 

Todo esse processo se dá através da penetração do capitalismo no meio rural, transformando as 

relações sócio-econômicas, já que o capital apoderou-se da agricultura transformando produtos 

que antes eram apenas utilizados para subsistência, em mercadorias com um valor de troca 

voltado para o mercado (KAUTSKY, 1980). E é dentro dessa visão, que é defendida a produção 

agrícola na grande propriedade através da modernização (feita pelo capital), ou seja, da inserção 

de práticas industriais na economia (que será discutido na subseção 2.2). 
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Karl Kautsky (1980), disserta sobre as formas de organização sócio-econômica do meio rural, e 

os processos nos quais aos poucos essas estruturas foram sendo desmanteladas pela inserção das 

relações da grande indústria capitalista. Primeiramente Kautsky constata que  

 

(...) o camponês ia certamente ao mercado, mas unicamente para vender o sobejo do que 
produzia, e apenas comprava o supérfluo, exceto o ferro que empregava, aliás, na menor 
quantidade possível. Do resultado do mercado poderiam depender a sua abastança e o seu 
luxo, mas nunca sua existência. (KAUTSKY, 1980, p. 29). 
 

Após descrever o “comportamento” sócio-econômico do camponês, onde só era possível uma 

fraca divisão de trabalho, o autor constata que não é estranho que a indústria urbana se sobressaia 

sobre a indústria doméstica existente entre as famílias do meio rural, criando ferramentas e 

instrumentos melhorados no qual não poderiam ser produzidos com a mesma perfeição pelo 

mesmo. (KAUTSKY , 1980). 

 

Assim o desenvolvimento da indústria e do comércio criou novas necessidades no campo, pois a 

indústria rural não poderia desenvolver quantitativamente e qualitativamente esses objetos, agora 

necessárias para sobrevivência no campo.  

 

Só a indústria capitalista se reveste de tão grande superioridade, de molde a eliminar 
rapidamente a indústria doméstica do camponês que produz para seu próprio uso. 
Unicamente o sistema de comunicações da sociedade capitalista, com as suas estradas de 
ferro, os seus correios e jornais podem transportar as suas idéias e os produtos urbanos até 
os cantos mais recuados do interior, submetendo assim o conjunto da população agrícola. 
(KAUTSKY, 1980, p. 31). 

 

Quanto mais se acentua esse processo de industrialização do campo, mais se desagrega a 

indústria doméstica do camponês, tornando o dinheiro mais necessário, devida agora sua 

necessidade não apenas por coisas dispensáveis, mas também coisas necessárias, até para o 

trabalho na terra, ou seja, torna-se necessário a participação no mercado e conseqüentemente o 

dinheiro. 

 

Nesse momento, a única forma para obter o dinheiro necessário para sua reprodução é 

transformar os seus produtos (antes voltado para subsistência) em mercadorias, e levá-los ao 

mercado. Assim 
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(...) quanto mais o lavrador cai sob a dependência do mercado, quanto mais tinha 
necessidade de dinheiro, quanto maior era, por conseguinte o excesso de gêneros que 
devia colher e vender, tanto mais tinha necessidade de terra, proporcionalmente ao 
tamanho de sua família, e, permanecendo idênticas as condições de produção, para cobrir 
suas despesas. (KAUTSKY, 1980, p. 33).   

  

Segundo Kautsky (1980), no caso de famílias muito numerosas que não tinham condições de 

aumentar a extensão de suas terras, houve um processo de transferência desse “excedente” 

familiar para trabalhos a serviço de estranhos, como por exemplo “empregados em granja, 

soldados ou proletários urbanos, etc”, processo esse no qual acabou por desmantelar a família 

camponesa. (KAUTSKY , 1980, p. 34). 

 

É nesse contexto que a 

 

(...) antiga sociedade da família rural, explorando exclusivamente por seu próprio esforço 
o próprio chão, é substituída nas grandes empresas agrícolas por um grupo de operários 
contratados, os quais sob o comando do proprietário trabalham para ele.  (KAUTSKY, 
1980, p. 35). 

 

Dessa forma, através de todas essas transformações no campo, caminha-se paulatinamente para a 

substituição de trabalho por capital, implicando uma concentração de produtores que serve como 

sustentação principal para a inserção da indústria capitalista na agricultura e as modificações 

específicas dessa nova forma de produção.  

 

Todas essas abordagens sobre a dissolução da indústria do camponês e do surgimento das 

relações capitalistas da grande indústria no meio rural estão estritamente conectadas com a as 

mudanças ocorridas no meio rural no século XX, através da padronização tecnológica e 

organizacional, mudanças essas voltadas para o grande comércio e a grande indústria, nas quais 

dominam de forma majoritária as relações no campo e a produção agrícola. Fato esse que 

contribui para o tratamento da agricultura familiar como de “irrisória importância econômica” já 

que esta sendo suprimida pela lógica da grande propriedade. (VEIGA, 1995, p.128). 

 

Além disso, toda essa conceituação referente à obra de Kautsky (1980) é de extrema importância 

para entender a agricultura familiar, já que o agricultor familiar como é conhecido hoje, pode ser 
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entendido como um desdobramento do próprio camponês descrito por Kautsky (1980) nos 

séculos XVIII e XIX, porém inseridos definitivamente no mercado.   

 

Como um contraponto, sobre essa necessidade da substituição do trabalho pelo capital, imposta 

pela lógica dominante, observa-se que em alguns países desenvolvidos, onde havia (e há) uma 

agricultura familiar forte e consolidada, tem-se uma característica em comum, pois: 

 

(...) a forte presença da agricultura familiar (...) desempenhou um papel fundamental na 
estruturação de economias mais dinâmicas e de sociedades mais democráticas e 
eqüitativas (...). A prevalência da produção familiar como base principal da produção 
agrícola nos países capitalistas avançados pode ser explicada em primeiro lugar, pela sua 
capacidade de incorporar progresso técnico e de responder às demandas do setor urbano-
industrial em expansão. Em segundo lugar, pelo reconhecimento de uma importância 
político-estratégica em projetos de desenvolvimento nacional não excludentes. 
(GUANZIROLI, 2001, p. 15, 19, 20). 

 

Como exemplo referente ao trecho acima, tem-se o caso dos Estados Unidos e Japão, países 

muito diferentes em diversos aspectos (sociais, culturais, econômicos, etc.), e que adotaram 

políticas diferentes, porém com a mesma estratégia de modernizar a agricultura sem criar uma 

massa de mão-de-obra rural desempregada, como é exemplo da modernização conservadora que 

ocorreu no Brasil, que visava o fortalecimento da grande propriedade patronal. (GUANZIROLI, 

2001).  

 

No que diz respeito à eficiência e a capacidade de incorporação do progresso técnico na 

agricultura familiar, observou-se que ao contrário das práticas industriais, o setor agrícola possui 

especificidades naturais, que não permitem que haja mudanças no processo de trabalho da mesma 

forma como os artesãos foram incorporados pela grande indústria. Ou seja, por mais avançado 

que sejam as ferramentas e os equipamentos, a produção agrícola requer um conhecimento prévio 

e algum grau de habilidade do agricultor, o que dificulta a supervisão do capitalista, já que não há 

um processo de mecanização repetitiva, que ocorre nas indústrias. Além disso, a produção na 

agricultura é realizada em grandes áreas, dispersando os trabalhadores, o que dificulta o controle 

do processo de trabalho, elevando os custos da produção.  
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Em relação às tecnologias, que são discutidas mais detalhadamente nas próximas seções (2.2 e 

2.3), observou-se que o pacote tecnológico da chamada “revolução verde” trouxe impactos 

negativos para a agricultura familiar. Dessa forma, tem-se que: 

 

Embora o cerne tecnológico da revolução verde – variedades selecionadas, agroquímicos 
e irrigação – fosse neutro do ponto de vista da escala técnica, os recursos disponíveis para 
a compra destes insumos pelos camponeses eram escassos (...) levando a uma disputa por 
esses recursos, a qual foi ganha, obviamente, pelas elites agrícolas locais. 
(GUANZIROLI, 2001, p. 22). 
 

Observar-se, nesse caso, uma exclusão dos agricultores familiares através de uma “barreira a 

entrada”, já que não havia o acesso ao crédito necessário para a pequena produção. Dessa 

maneira, fica evidente que mesmo com todos os indícios de sua importância, há um processo de 

desqualificação da agricultura familiar, que se estabelece através da preponderância do 

paradigma capitalista, procurando inserir sua lógica, como exemplo, a modernização da grande 

propriedade patronal e a revolução verde. 

 

Entretanto, mesmo com todo um paradigma voltado para a agricultura patronal, pode-se observar 

através de alguns dados, a importância e eficiência da agricultura familiar como um setor 

produtivo, no que se refere à produção de alimentos. A partir da Tabela 1, observa-se a grande 

participação da agricultura familiar no total dos estabelecimentos agropecuário do país (85,2%), 

entretanto não há proporcionalidade com a participação na área ocupada. Em relação ao 

financiamento dos estabelecimentos agropecuários referente à agricultura familiar, os dados 

corroboram com a argumentação de Guanziroli no que diz respeito aos recursos disponíveis para 

a compra de insumos pelos camponeses, já que a participação da agricultura familiar corresponde 

apenas a 25,3% do financiamento total. 

 

Outra constatação relevante dos dados é referente ao VBP (Valor Bruto da Produção), no qual a 

agricultura familiar participa com 37,9% do total, em quanto detêm apenas 30,5% da área total. A 

agricultura patronal participa com 61,0% do VBP, entretanto possuem 67,9% da área, 

demonstrando um melhor aproveitamento do espaço por parte dos agricultores familiares. 
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Tabela 1 – Brasil – Estabelecimentos, Área, Valor Bruto da Produção (VBP) e Financiamento 
Total (FT), Segundo as categorias de agricultores 

Categorias 
Estab. 

Total 

% 

Estab. 

s/ 

Toral 

Área 

Total 

(mil há) 

% 

Área 

s/ 

Total 

VBP  (R$ 

mil) 

% 

VBP 

s/ 

Total 

FT (R$ 

mil) 

% FT 

s/ 

Total 

Familiar 4.139.369 85,2 107.768 30,5 18.117.725 37,9 937.828 25,3 

Patronal 554.501 11,4 240.042 67,9 29.139.850 61,0 
2.735.2

76 
73,8 

Instit. Pia/ 

religiosas 
7.143 0,2 263 0,1 72.327 0,1 2.716 0,1 

Entidade 

Pública 
158.719 3,2 5.530 1,5 465.608 1,0 31.280 0,8 

Não 

Identificad

o 

132 0,0 8 0,0 959 0,0 12 0,0 

Total 4.859.864 100,0 353.611 100,0 47.796.469 100,0 
3.707.1

12 
100,0 

Fonte: Censo Agropecuário 1995/96 IBGE (in MDA/INCRA, 2000). 

 

Em relação à participação da agricultura familiar na produção de determinados alimentos, pode-

se constar a sua significativa participação, conforme a Tabela 2.  
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Tabela 2 – Percentual do Valor Bruto da Produção de Produtos Selecionados Produzidos nos 
Estabelecimentos Familiares/ ano 

Produto Participação no VBP Total (%) 

Fumo 

Mandioca 

Feijão 

Suínos 

Pecuária Leiteira 

Milho 

Aves/ Ovos 

Soja 

Arroz 

Café 

Pecuária de Corte 

97 

84 

67 

58 

52 

49 

40 

32 

31 

25 

24 

Fonte: MDA/INCRA, 2000. 

 

Dessa forma, mesmo com todo o processo histórico de desarticulação, além da criação de 

barreiras a entrada no mercado para a agricultura familiar, pode-se observar sua eficiência, 

mesmo ocupando um espaço menor, em relação à agricultura patronal, e sua significativa 

participação na produção de determinados alimentos, demonstrando como sua atuação dentro de 

determinado setor produtivo, é extremamente importante quando avaliado a partir da perspectiva 

econômica.   

 

2.2 PARADIGMAS TECNOLÓGICOS NA AGRICULTURA 

 

A abordagem que será desenvolvida nessa subseção se refere à descrição da forma de produção 

que se tornou hegemônica na agricultura, através do processo de desenvolvimento do capitalismo 

no campo.  Os conceitos que serão descritos a seguir servem para ilustrar e caracterizar o 

processo de industrialização da agricultura, acentuado na segunda metade do século XX, onde 

através de pacotes tecnológicos e organizacionais, se acentua a concentração dos produtores e do 

capital no meio rural. 
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No caso específico do Brasil, quando a partir dos anos 1960 se concretizou o processo de 

modernização da economia nacional, houve uma necessidade de modernizar a agricultura a partir 

da industrialização da sua base técnica, através da internalização de máquinas, insumos e 

equipamentos, promovendo transformações radicais nas relações de produção desenvolvidas no 

campo. Assim 

 

A ordem econômica imposta pelo regime militar era modernizar, de forma veloz, a 
indústria e a agricultura. A esta última imprimiu-se (...) uma modernização conservadora, 
à medida que dificultou o acesso a terra aos agricultores que não dispunham de recursos 
financeiros, além de que só atingiu uma pequena parcela dos produtores rurais, 
especificamente os grande proprietários de terras. (COUTO, 1999, p. 47). 

 

No caso brasileiro, a implementação da modernização conservadora pode ser entendida como um 

conjunto de teses de um grupo da Universidade de São Paulo (USP) liderado por Delfim Netto, 

onde a proposta era uma modernização sem reforma, “ou com reforma apenas onde se 

comprovasse ineficiência da estrutura agrária”. (DELGADO, 2001, p. 163). Dessa maneira 

procuraram entender do que dependia a expansão do setor agrícola, chegando à conclusão de 

quatro requisitos fundamentais, que são: o nível técnico da mão-de-obra; o nível de mecanização; 

o nível de utilização de adubos e de uma estrutura agrária eficiente (DELGADO, 2001).  

 

Essas idéias começaram a ser trabalhadas entre 1963 e 1964 dentro do meio acadêmico, porém só 

foram efetivadas dentro do plano governamental em 1967 quando Delfim Netto assumiu o 

Ministério da Fazenda no governo de Castelo Branco. Através do “Sistema Nacional de Crédito 

Rural” (uma das primeiras políticas de Delfim) incentivou-se o aprofundamento das relações de 

créditos na agricultura com volumosos incentivos financeiros para quem adotasse os pacotes 

tecnológicos da “Revolução Verde”. Obviamente, a elite agrária, detentora de maiores recursos, 

além de participar diretamente da política brasileira, foi a maior beneficiária dos incentivos 

financeiros para a adoção desses pacotes tecnológicos. 

 

Dessa forma se faz necessária a compreensão do novo modelo de produção na agricultura, que se 

deu com a difusão em todo o mundo a partir dos anos 1950 da chamada revolução verde, que se 

baseava na utilização de variedades selecionadas, agroquímica e irrigação, tornando possível no 
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âmbito mundial o chamado “Modelo Euro-Americano de Modernização Agrícola”, que possui a 

seguinte definição: 

 

(...) sistema de produção que tornou viável a difusão em larga escala da prática da 
monocultura. Esse sistema é baseado na utilização intensivas de fertilizantes químicos 
combinados com sementes selecionadas de alta capacidade de resposta a este tipo de 
fertilização, no uso de processos mecânicos de reestruturação e condicionamento de solos 
degradados pela monocultura e no emprego sistemático de controle químico de pragas. 
(ROMEIRO, 1991, p. 175). 

 

Esse sistema de produção é de extrema importância para entender a inserção do capitalismo na 

agricultura, já que é a partir desse modelo que a agricultura passa a ser tratada apenas com um 

negócio na qual a única finalidade é obter lucros, e não mais um estilo de vida camponês.  

 

Dessa forma, essa agricultura possui um caráter altamente especulativo, onde os agricultores 

buscam culturas que estejam em alta. Entretanto essa especulação não é compatível com praticas 

agrícolas rígidas em seu sistema de produção, haja vista as flutuações do mercado.  

 

Como foi descrito acima, o “Modelo Euro-Americano de Modernização Agrícola” buscou uma 

simplificação dos sistemas de produção ao utilizar: fertilizantes químicos e sementes 

selecionadas, não considerando os solos e a vegetação específica de cada região; e a monocultura, 

não levando em consideração a agricultura diversificada voltada para a subsistência, onde havia 

valores culturais.  

 

Dentro dessa transformação estrutural da agricultura, é que surge a análise do produtivismo, que 

é o resultado da padronização dos processos técnicos e dos produtos. Dessa forma os 

estabelecimentos agrícolas passam a produzir um número de produtos limitados, voltados para o 

mercado, em substituição ao sistema de policultura e criação de animais que serviam ao 

autoconsumo. Com efeito, o agricultor passa a utilizar cada vez mais insumos industriais 

(químicos). Nesse processo vai se acentuando a substituição de trabalho por capital nas 

propriedades, reduzindo-se os conhecimentos tradicionais, que são diversificados, já que são 

substituídos por procedimentos mais tecnificados e padronizados, agravando o problema do 

subemprego e desemprego. (COUTO, 1998, p. 87).  

 



 29 

O produtivismo foi imposto por um conjunto de razões que pretendiam condicionar o agricultor a 

esse modelo hegemônico, dentre as quais: 

 

a) razões técnicas; b) razões econômicas; c) formação do agricultor; d) pela indústria 
processadora; e) por medidas regulamentadoras; f) em razão do desenvolvimento das 
exportações; g) por razões ideológicas.  (COUTO, 1998, p. 87). 
 

Dessa maneira, fica evidente a idéia de Couto (1999) de que as decisões referentes à escolha dos 

modelos de produção agrícola estão condicionadas aos fatos de natureza política, que são 

expressos através dos interesses das classes e categorias que as representam. 

 

Assim através de políticas sistemáticas voltadas para a grande propriedade, associado à 

desqualificação da agricultura familiar (vista como sem capacidade de inserção no mercado), 

ocorreu à chamada “modernização conservadora”, que alterou profundamente a capacidade 

técnica e científica da produção de alimentos no Brasil, porém mantendo relações sociais 

atrasadas, onde a maioria dos trabalhadores rurais fica excluída do mercado.   

 

2.3 NOVAS ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO – AGROECOLOGIAS 

 

Antes de entrar na discussão a respeito das novas alternativas de produção na agricultura, mais 

especificamente a agroecologia, faz-se necessário entender a crise do paradigma produtivista. 

Essa crise, segundo Couto (1999), é explicada por dois fatores: os impactos sócio-ambientais, 

tendo como conseqüência econômica à perda da produtividade, e as mudanças na base de 

sustentação desse paradigma (produtivista).  

 

Em relação ao primeiro fator, observou-se no lado social, que o produtivismo devido à inserção 

de mecanização e padronização, agravou o desemprego da mão-de-obra rural, além de aumentar a 

concentração fundiária nas mãos dos modernos latifúndios, que detinham uma maior capacidade 

de crédito. (COUTO, 1999, p. 50, 51). 

 

Ainda nesse primeiro fator, referente à crise do produtivismo, tem-se o lado ambiental. Os 

impactos ambientais, no setor agrícola, causam grandes perdas econômicas no que tange as 

quedas de produtividade. Segundo Couto (1999), citando Romeiro, tem-se que: 
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a agricultura é o setor onde o problema ambiental atinge não apenas os agentes 
econômicos fora dela – alimentos contaminados, por exemplo – mas também degrada a 
sua própria base produtiva: o que não ocorre na indústria. Neste setor a poluição não 
atinge normalmente elementos externos a ele. Essa talvez seja a maior especificidade da 
relação meio ambiente-agricultura, se comparada a indústria. (COUTO, 1999, p. 53). 
 

Esses impactos ambientais, ao longo do tempo, ocasionam quedas na produtividade do trabalho, 

na eficiência técnica, além de impactar negativamente a renda. Isso ocorre porque é no longo 

prazo que há o comprometimento da própria base produtiva do agricultor. A terra, com o uso 

continuo de compostos nitrogenados e fertilizantes químicos, acaba perdendo sua fertilidade.   

 

Além dos impactos sócio-ambientais, há um segundo fator que explica a crise do produtivismo, 

que são as mudanças na base de sustentação do paradigma. Essas mudanças estão relacionadas a 

fatores que são: redução da demanda por parte de mercados (devido a uma maior consciência 

ecológica), além das pressões ambientais (em conseqüência da poluição causada por 

combustíveis fósseis presentes nos adubos químicos e defensivos agrícolas), sociais (pela 

mecanização da produção, dispensando mão-de-obra) e regulatórias (ao estabelecer novas regras 

e parâmetros referentes aos impactos sócio-ambientais gerados na produção de cunho 

produtivista). (COUTO, 1999). 

 

É nesse cenário que surgem as inovações tecnológicas radicais, que caracterizam as novas 

alternativas de produção na agricultura. No caso desse trabalho será analisado a agroecologia, que 

representa um nicho de mercado, que segundo Couto (1999), está em expansão, crescendo cerca 

de 20% ao ano, sendo um dos faturamentos que mais cresce na Europa. 

 

Ao se analisar aspectos econômicos da produção orgânica, observa-se fatores favoráveis no ponto 

de vista macroeconômico: a redução do consumo de agrotóxicos, já que o Brasil é um dos 

maiores exportadores desses insumos; e por outro lado, já que há uma demanda crescente por 

alimentos orgânicos e os preços desses produtos são maiores, a pauta de exportações agrícolas 

teria um incremento de valor. Esses dois fatores impactariam positivamente a balança comercial 

do país.      
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No nível microeconômico, com o diferencial positivo do preço dos produtos orgânicos, haveria 

um aumento na renda agrícola familiar. Além disso, devido ao produtor orgânico ser mais 

criterioso, haveria uma indução para uma melhor gestão das unidades produtivas familiares, o 

que tornaria a produção familiar mais eficiente. 

 

A agroecologia traz, também, aspectos positivos quando analisados a partir de outras áreas do 

conhecimento, como: saúde, ao produzir alimentos sadios, livres de contaminantes e que 

contribuem para o bem-estar da população; meio ambiente, ao não contaminar aqüíferos com o 

uso de agrotóxico e redução do desmatamento, já que pressupõe uma harmonia com as 

características dos locais; e social, ao utilizar os conhecimentos, experiências e tecnologias dos 

ambientes, tendo assim uma grande adaptabilidade à organização social da agricultura familiar. 

 

Dessa forma, a agroecologia pressupõe técnicas e conhecimentos científicos como qualquer outra 

forma de produção, entretanto é na própria natureza e nas especificidades dos ambientes que se 

obtêm essas praticas.  

 

Definindo a agroecologia: 

 

(...) trata-se de um conjunto de iniciativas que procuram aplicar técnicas, igualmente 
científicas, que garantam a reprodução dos recursos naturais e do meio ambiente, 
assegurando uma agricultura durável no longo prazo. (COUTO, 1999, p. 72). 

 

Logo, a agroecologia demonstra ser capaz de apresentar competitividade (sobretudo no longo 

prazo), pois é realizada, segundo processos tecnológicos limpos e ambientalmente seguros, 

voltado para um mercado consciente e criterioso.    

 

Por fim, é importante destacar a questão da certificação desses produtos orgânicos, que tem sua 

estrutura normativa na Lei dos Orgânicos (LEI 10.831/03). Essa certificação deve ser entendida 

como um instrumento econômico, que visa diferenciar produtos e fornecer incentivos para 

consumidores e produtores. Esse controle é importante para garantir os processos tecnológicos 

limpos e ambientalmente seguros, já que serve a um mercado consciente e criterioso. 
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3 ESTUDO DE CASO 

 

3.1 ANÁLISE DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS AGRÁRIOS 

 

Nesta pesquisa, utilizou-se o método “Análise Diagnóstico de Sistemas Agrários”, que consiste 

em uma ferramenta, ou seja, um meio e não um fim, que tem como principal objetivo contribuir 

na busca por respostas de algumas questões do objeto estudado.  Esse “diagnóstico” é utilizado 

pela FAO e universidades latino-americanas, sendo inspirada nas reflexões e resultados de 

pesquisas no Departamento de Agricultura Comparada e Desenvolvimento Agrícola do Instituto 

Nacional Paris-Grigon (INA-PG).  

 

Essa metodologia visa fornecer, aos agricultores familiares, informações sobre a realidade onde 

vivem, permitindo compreender o contexto local, tanto do ponto de vista ambiental quanto do 

ponto de vista técnico e socioeconômico. Por isso, além de operacional e científico, o 

Diagnóstico é, também, flexível e participativo, levando em consideração não apenas os 

fenômenos pontuais, mas todo o contexto em torno da comunidade, relacionando sua história e a 

evolução dos fenômenos pertinentes ao local.  Promove-se uma busca para que se entenda e 

compreenda a história da comunidade, observando-se a paisagem natural e cultural, 

identificando-se os obstáculos enfrentados pelos agricultores, suas potencialidades e cenários.  

 

Um diagnóstico, para ter um caráter legítimo, precisa ser construído junto à comunidade 

estudada, ou seja, não pode ser elaborado dentro de um laboratório, apenas com a participação 

dos técnicos, e levado pronto para a comunidade, é necessário que o processo seja participativo, 

sendo construído de “baixo para cima”. Todo esse processo se faz necessário devido à 

complexidade e diversidade que, em geral, caracterizam a atividade agrícola e o meio rural. 

(GARCIA FILHO,1997, p.9). 

 

Os fatores que caracterizam a complexidade e a diversidade dos sistemas agrários1 são 

basicamente dois: os ecossistemas, que representam potenciais ou limites às atividades agrícolas, 

                                                 
1 Entende-se “Sistemas Agrários” como o modo que se organizam as combinações de fatores sociais técnicos, 
econômicos e ecológicos de uma região, que por sua vez encontra-se inserido em um ecossistema. 
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e o fato das sociedades serem diferenciadas, ou seja, são compostas de classes sociais diferentes 

que mantêm diversas relações entre si. Em relação aos ecossistemas, observam-se três fatores no 

que diz respeito ao uso do espaço, que evoluem ao longo da história decorrente dos fatos que se 

relacionam entre si, que são: técnicos (inovações tecnológicas, radicais ou incrementais), 

ecológicos (representando os fenômenos da natureza) e econômicos (níveis de preço, políticas 

agrícolas, concorrências externas, etc.). A diferenciação social, que compreende o outro fator de 

complexidade nos sistemas agrários, que envolve, também, fatores econômicos, técnicos, 

ecológicos, aliado a antropológicos, pode provocar mudanças, decorrendo na permanência ou 

desaparecimento de produtores agrícolas, que em frente a essas mudanças irá variar de acordo 

com a adaptação ou não de cada um. (GARCIA FILHO,1997, p.9, 10).   

 

Nesse cenário, de complexidade e diversidade que está inserido os sistemas agrários, é que se faz 

necessário a utilização de metodologias sistêmicas. Ao analisar um objeto complexo, como é o 

caso de sistemas produtivos na agricultura, se faz necessário “estudar a sua dinâmica de evolução 

através do tempo e as relações que esse sistema mantém com o resto do mundo nos seus 

diferentes estágios de evolução”. (GARCIA FILHO,1997, p.10).  

 

Essa metodologia busca centrar o estudo, nos “atores da história dos sistemas agrários”, 

enfatizando os agricultores familiares, principal objeto dessa metodologia e do estudo em 

questão. Dessa forma entende-se a “Análise Diagnóstico de Sistemas Agrários” como uma 

“ferramenta de reflexão que queremos construir para apreender, analisar, ordenar, classificar, 

compreender e explicitar a realidade complexa das múltiplas formas evolutivas da agricultura. 

(MAZOYER apud GARCIA FILHO,1997, p.10). 

 

A construção dessa metodologia sistêmica possui características fundamentais, imprescindíveis 

para a obtenção de informações legítimas sobre o objeto de estudo. Primeiramente baseia-se em 

“passos progressivos”, pois a análise parte do geral (mundo, país, etc.) passando por níveis 

específicos (município, unidade de produção) até chegar ao particular (cultivos, criação, etc.), 

sendo que em cada etapa, devem-se interpretar os fenômenos, confrontando com a análise 

anterior, para que sejam elaboradas hipóteses que serão verificadas nas etapas seguintes. 
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Outra característica do método, é que se buscam explicações sobre os fenômenos observados, e 

não apenas a descrição dos fatos. Por isso, faz-se necessário “manter a perspectiva histórica em 

todas as etapas do método” e “realizar uma avaliação econômica dos diferentes sistemas de 

produção, tanto do ponto de vista do produtor quanto do ponto de vista da sociedade”. 

 

Como o meio rural é marcado pela diversidade, é importante evidenciar os mecanismos que 

caracterizam essa diferenciação, sejam eles ecológicos ou sociais. Dessa forma faz-se necessário 

a “estratificação da realidade”, com o intuito de estabelecer “conjuntos homogêneos e 

contrastados”, discriminando assim o objeto de estudo. Essa estratificação pode ser feita através 

do “zoneamento agroecológico”, da “tipologia de produtores” e da “tipologia de sistemas de 

produção”. 

 

Os fatos ecológicos, técnicos e sociais que explicam a realidade, apenas são relevantes quando 

relacionados uns com os outros, por isso, em um estudo que visa os fenômenos da realidade 

agrária é necessário o entendimento das “relações entre as partes”.  

 

Por fim, o modelo de amostragem utilizada em análise de sistemas agrários, é a “amostragem 

dirigida”, pois com a diversidade e complexidade presente nos sistemas agrários, não é possível 

obter representação de um determinado tipo de agricultor ou forma de cultivo, com amostragens 

aleatórias. 

 

No próximo item, busca-se apresentar os procedimentos metodológicos percorridos para se obter 

os dados primários referentes aos agricultores familiares que produzem café no modelo 

convencional (químico) e no modelo orgânico.  

 

3.1.2 Procedimento Metodológico 

 

O primeiro passo desse estudo foi uma pesquisa sobre a região que será investigada, o município 

de Ibicoara-Ba. Com o intuito de obter um conhecimento prévio sobre a área, foi feito um 

levantamento de informações, além de visitas no local, a fim de traçar um itinerário, 

possibilitando um conhecimento do contexto social, econômico e ambiental do local de estudo.   
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Ao fim dessa etapa, delimitou-se o objeto de estudo, ou seja, agricultores familiares que 

produzem café orgânico e convencional, sendo esse o “universo social e geográfico” que será 

estudado. 

 

Como o presente estudo é sobre agricultores familiares que trabalham dentro de determinado 

estabelecimento agrícola, faz-se necessário entender o conceito de “Sistema de Produção”, que 

pode ser definido como “uma combinação (no tempo e no espaço) dos recursos disponíveis para a 

obtenção das produções vegetais e animais”. (DUFUMIER apud GARCIA FILHO,1997, p.28). 

De outra forma, pode ser entendido, também, como uma combinação de diversos sistemas 

produtivos, que são: os sistemas de cultura, os sistemas de criação de grupos de animais (ou 

fragmentos desses grupos), os sistemas de processamento dos produtos agrícolas dentro do 

estabelecimento, as relações de concorrência entre as espécies vegetais e animais pelos recursos 

disponíveis e a distribuição e repartição (no tempo e no espaço) da força de trabalho e dos meios 

de produção entre os subsistemas. (DUFUMIER apud GARCIA FILHO,1997). 

 

No segundo momento, foram feitas visitas ao local de estudo, para que se realizassem as leituras 

de paisagem. Essa etapa consiste na elaboração de questionamentos e pré-interpretações sobre o 

que pode ser visto, e não uma simples observância do local. O intuito é observar o ecossistema da 

região, os tipos de cultura e criações e como são dispostas em suas estruturas fundiárias, as 

técnicas de agricultura observada, além da utilização dos recursos (naturais e de infra-estrutura). 

É nessa etapa que se identifica a homogeneidade e heterogeneidade da região, com o intuito de 

formular hipóteses sobre a constituição da paisagem, para que no final elabore-se o zoneamento 

agroecológico preliminar.  

 

Em seguida, faz-se o contato com os produtores que se deseja estudar. Esse contato é feito 

através de entrevistas históricas, com o objetivo de verificar as alterações no ecossistema, assim 

como mudanças nas técnicas agrícolas, nas relações sociais e econômicas, caso tenham 

acontecida no decorrer do tempo. Dessa maneira, as hipóteses sobre o local, levantadas na leitura 

de paisagem são verificadas através de conversas (informais) com a população local, sobre a 

região. 
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Os objetivos da leitura de paisagem, assim como das entrevistas históricas, são identificar o 

sistema agrário no qual o município de estudo esta inserido, uma tipologia de produtores e os 

sistemas de produção. Através da identificação do sistema agrário, torna-se possível caracterizar 

o estado atual da agropecuária local, assim como estabelecer as comparações propostas por esse 

estudo. 

 

Posteriormente, buscou-se definir as categorias de produtores e os sistemas de produção, para 

que, em seguida, fossem selecionados dois produtores dentro da caracterização pertinente a 

agricultura familiar definido pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), sendo um agricultor que produz dentro da perspectiva agroecológica e um que 

produz no modelo convencional produtivista.  

 

Segundo o PRONAF, a agricultura familiar é definida da seguinte maneira: ter limite de até dois 

trabalhadores contratados permanentes, o agricultor familiar tem que gerenciar e trabalhar no 

estabelecimento, possuir até quatro módulos fiscais2, além de a renda bruta anual familiar ser de, 

no mínimo 80% agrícola. A agricultura patronal é definida como aquela que possui uma 

organização capitalista, ou seja, onde os membros da família participam apenas na gestão, não 

participando diretamente no processo produtivo. Nesse caso (agricultura patronal), existem 

apenas trabalhadores assalariados e contratos, como “parceiros”, “meeiros”, entre outros. 

 

Entretanto, há uma dificuldade em estabelecer uma fronteira exata entre o agricultor familiar e o 

agricultor patronal, já que os produtores encontram-se sempre em mutação, sejam em processo de 

capitalização ou em descapitalização. Dessa forma, o PRONAF considera uma terceira classe, 

que está entre os dois tipos de agricultores (familiar e patronal) citados anteriormente, que é o 

agricultor familiar patronal, que se diferencia do agricultor familiar no que se refere aos 

trabalhadores contratados permanentes, pois nesse caso pode haver mais de dois empregados 

fixos, porém, com um membro da família participando diretamente da produção. 

     

                                                 
2 Unidade de medida expressa em hectare, relativa a cada região, levando em consideração aspectos, como exemplo: 
tipo de exploração predominante no município, renda obtida com a exploração dominante, etc. (INCRA, 2005). 
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Como a escolha dos produtores dessa pesquisa não é aleatória e o universo de estudo proposto é o 

da agricultura familiar, escolheram-se dois agricultores familiares representativos, sendo um que 

produz dentro da perspectiva agroecológica e outro que produz no modelo convencional 

produtivista. 

 

Após escolher as unidades produtivas a serem analisadas, faz-se necessário a identificação dos 

subsistemas que compõem cada sistema produtivo. Através das “trocas de fertilidade”, quadro 

que representa as interações entre os subsistemas e com o mercado, por meio de fluxogramas 

representativos de cada propriedade, que serão apresentados no subitem 3.4. É nesse momento 

que se identifica “tudo que entra”, como insumos e serviços utilizados, e tudo que sai a exemplo 

de vendas e aluguéis, referente a cada unidade produtiva, representando as relações entre os 

subsistemas e deles com o mercado. 

 

Após a identificação dos subsistemas, inicia-se a etapa que representa o foco desse estudo que é a 

avaliação econômica dos sistemas de produção, que irá subsidiar a comparação da eficiência 

econômica entre os agricultores familiares. Nesse momento, far-se-á o levantamento, para cada 

subsistema, do patrimônio, de tudo que participa direta ou indiretamente da produção de cada 

agricultor familiar. A depreciação proporcional dos subsistemas e a não proporcional, as receitas 

e custos intermediários da produção, os juros e impostos pagos, as rendas oriundas de 

arrendamentos e aluguéis de terras, os salários de trabalhadores fixos e temporários, serão 

calculados nessa etapa. Após obter esses elementos, calcula-se, para cada subsistema, a Renda 

Agrícola (RA), através da seguinte fórmula:  

 

RA = PB – CI – Dp – S – I – J + Sb – RT3  

 

Os salários referentes à unidade familiar obtêm-se através da UTf (Unidade de Trabalho 

Familiar), e no caso da Unidade de Trabalho Assalariado (UTA), que não se enquadra nessa 

pesquisa, calculam-se os salários referentes às unidades capitalistas patronais. A UTF representa 

a quantidade de mão-de-obra familiar despendida em unidades de trabalho familiar, 

                                                 
3 PB = Produto Bruto; CI = Consumo Intermediário (tudo que foi utilizado no processo produtivo durante um ano); 
Dp = Depreciação proporcional (referente aos componentes do patrimônio que participam do processo produtivo); S 
= Salários; I = Impostos; J = Juros; Sb = Subsídios; RT = Renda oriunda de arrendamentos e/ou aluguéis da terra. 
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correspondendo à quantidade aproximada de trabalho de um adulto em oito horas, durante um 

ano de produção. 

 

Uma vez calculada a RA e a UTf ou UTA por subsistema de cada Unidade Produtiva, irá se 

representar, graficamente, a combinação de atividades por cada sistema de produção, através de 

uma curva que representará as curvas contínuas de cada subsistema. A composição de diferentes 

subsistemas, segundo a metodologia proposta (Análise Diagnóstico de Sistemas Agrários), segue 

uma ordem crescente de intensidade, já que o produtor tende a destinar uma maior área possível, 

quanto mais intensivo for o subsistema. Em seguida, defini-se a área do sistema menos intensivo, 

levando em consideração os limites impostos pela mão-de-obra e equipamentos disponíveis.  

 

A inclinação da curva, que caracteriza a combinação de atividades por sistema de produção, 

tenderá a ser mais inclinada quanto maior reduzida a área e mais disponível for a quantidade de 

mão-de-obra, ou seja, sistemas intensivos em trabalho; e será menos inclinada no caso de 

sistemas extensivos, ou seja, possui muita terra e pouca mão-de-obra disponível. 

Tal representação gráfica linear parte do ponto da depreciação não proporcional, que é comum a 

todos os subsistemas, construindo-se em relação às ordenadas e abscissas, referentes à RA/UTf, 

que representa a renda agrícola por unidade de trabalho, e a Ha/UTf representando a área agrícola 

por unidade de trabalho, respectivamente. 

 

Feito o levantamento das informações referentes a RA, UTf e UTA e elaborado os gráficos, 

haverá dados suficientes para que se realize as comparações propostas nesse estudo a fim de obter 

um sistema produtivo que se enquadre, economicamente, na região, subsidiando a construção de 

políticas. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 

A pesquisa foi realizada no município de Ibicoara – Ba, que se localiza na Chapada Diamantina 

(meridional), sendo sua principal atividade econômica a agricultura, onde se destaca o cultivo do 

café.  
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Ibicoara surgiu no início do século XIX, na época da mineração, com a chegada de garimpeiros 

que vinham à procura de ouro. Inicialmente era conhecida como povoado de São Bento, e passou 

a ser ponto de descanso de tropeiros e garimpeiros que viajavam para Mucugê ou Andaraí 

(cidades próximas). Ali surgiram a cultura de café (até hoje fortemente presente) e a criação de 

gado. Em seguida, o povoado passou a se chamar Igarassu e, na década de 1940 passou a distrito 

com o nome de Ibicoara. 

 

Em 20 de julho de 1962, Ibicoara foi desmembrado do município de Mucugê, através da Lei 

Estadual 1740/62, conseguindo assim a sua emancipação política. Hoje, Ibicoara possui cerca de 

977 Km², com uma população de 15.856 habitantes, sendo 4.015 habitantes na zona urbana e 

10.436 na zona rural4, com uma taxa de crescimento anual de 12,11%, numa tendência inversa à 

maioria das regiões interioranas do Estado, o que pode ser explicado pelo recente dinamismo de 

sua agricultura empresarial, localizada no distrito de cascavel, particularmente com a expansão da 

horticultura especializada. (IBGE, 2007). 

 

O município situa-se a uma altitude média de 1.070m, acima do nível do mar, com as 

coordenadas geográfica de 13°, 24’ e 50,7 “ de latitude sul e 41°, 17’e 7,4” de longitude oeste. 

Limita-se: ao norte com os municípios de Mucugê e Andaraí, ao sul com o município de Barra da 

Estiva, ao leste com o município de Iramaia e a oeste, com o município de Jussiape. 

 

Ibicoara possui dois Distritos: Cascavél e Capão da Volta; sendo os seus principais povoados: 

Pau Ferrado, Baraúnas, Brejão, Cocal, Mundo Novo, Cerqueira, Cangerana e Encantada, que 

abrigam a maioria dos habitantes do município. 

 

O seu relevo é marcado pela Serra do Sincorá, que integrando grande parte do Parque Nacional 

da Chapada Diamantina, encerra atributos ecológicos, ambientais e cenários naturais de grande 

beleza cênica, sendo banhado pelas bacias do rio Paraguassú e rio de Contas. 

 

O povoado de Pau Ferrado é um dos maiores do município, tendo um pouco mais de 100 (cem) 

casas e aproximadamente 600 (seiscentas) pessoas, sendo localizado na zona rural de Ibicoara a 

                                                 
4  Dado do IBGE (CENSO/ 2007), obtido no site do IBGE.  
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11 Km da sede. A localidade possui o serviço energia elétrica e a água é captada individualmente 

através da perfuração de poços ou a partir dos rios. Em relação aos serviços públicos pode-se 

citar uma escola municipal que oferece a educação fundamental (1ª a 8ª série). Não há posto de 

saúde no local, entretanto há visitas quinzenais de um médico e uma enfermeira, além de residir 

no povoado um agente de saúde, que acompanha a população.  

 

Pau Ferrado começou a se tornar uma comunidade no ano de 1979, quando um italiano, 

conhecido na comunidade como “seu Enzo” adquiriu uma grande faixa de terra para a produção 

de café. Em seguida alguns de seus familiares, ao constatar a rentabilidade, além do clima, solo e 

altitude ideal, para esse tipo de lavoura, adquiriram outras terras e, também, começaram a 

produzir café. 

 

Dessa forma começou uma migração para esse local, tanto de pessoas que vinham para trabalhar 

nas plantações já estabelecidas, quanto de pessoas interessadas em estabelecer ali novas lavouras. 

Um exemplo disso é o produtor entrevistado que atualmente planta café orgânico na região. 

Nascido em um município vizinho, resolveu comprar terras em Pau Ferrado ao saber da 

propensão que essa localidade tinha para a cultura do café. Inicialmente plantava café nos moldes 

tradicionais (produtivistas), quando em 1998 após participar de alguns cursos e seminários 

relacionados à agricultura orgânica, percebeu que essa forma de produção era mais saudável em 

relação aos alimentos produzidos e mais correto com o meio ambiente. Além disso, havia a 

possibilidade de gerar uma maior renda, devido ao preço dos alimentos orgânicos no mercado.  

 

Em 2001, após três anos de investimento e mudanças no trato com a terra, conseguiu se tornar de 

fato um agricultor orgânico ao obter o selo do Instituto Biodinâmico (IBD), uma das 

certificadoras de produtos orgânicos. Desde então vem conseguindo bons preços na sua 

produção, que é basicamente exportado para os Estados Unidos e em menores quantidades para a 

Inglaterra e Itália. 

 

3.3 RESULTADOS DA ANÁLISE 
 

Após a caracterização da área feita através da leitura de paisagem e algumas breves entrevistas 

históricas, foi iniciada a aplicação da metodologia proposta. Para identificação do tempo de 
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ocupação gasto entre as atividades familiares, utilizando-se grãos, conforme procedimento 

metodológico proposto. Esse método consistiu em dar a cada integrante da família 50 (cinqüenta) 

grãos, e estes os distribuíam entre as atividades, podendo-se assim perceber os percentuais de 

tempo gasto em cada atividade. 

 

Como o intuito desse trabalho é de estabelecer uma comparação entre produtores de café 

orgânico e convencional, e o agricultor familiar orgânico da comunidade possui um alto nível de 

capitalização e tecnificação, o outro agricultor (convencional produtivista) escolhido, possui, 

também, um semelhante nível de capitalização, para que a comparação seja coerente. 

 

 

Produtor P1: agricultor familiar orgânico 

 

A família entrevistada, aqui representada por P1, é considerada como agricultor familiar 

orgânico. Até o início do ano passado (2008), praticava atividades vinculadas apenas à 

agricultura e recebia renda exclusivamente agrícola. Apenas no início de 2008, um dos filhos 

começou a trabalhar na prefeitura, entretanto a maior parte da renda da família (93,55%) continua 

sendo agrícola. 

 

A família do P1 é formada por 5 pessoas, pai, mãe dois filhos e uma filha, sendo todos adultos, 

alfabetizados e com o 2º grau  concluído. A exceção é a filha que tem deficiência auditiva, e 

como o povoado de Pau Ferrado se situa na zona rural de Ibicoara, local onde não há inclusão 

educacional nem profissional para pessoas com necessidades especiais, muito comum nas zonas 

rurais do nordeste e em todo país, a filha se dedica apenas a ajudar a mãe dentro da residência.  

 

Sendo assim, no cálculo da Unidade de Trabalho Familiar (UTf) foram considerados apenas o pai 

a mãe e um dos filhos. A filha auxilia apenas nas atividades ligadas aos trabalhos domésticos, 

variável que não é considerada nesse estudo. O outro filho, que antes de 2008 também exercia 

atividades agrícolas, não foi considerado, devido ao trabalho diário na Prefeitura de Ibicoara, que 

ocupa 8 (oito) horas diárias. 
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Um fator de destaque é em relação à opção dos filhos com a atividade agrícola. Apesar da família 

ter um certo padrão de capitalização e a possibilidade de investir na educação voltada para outras 

profissões, não houve esse interesse por parte dos filhos, pois um optou em trabalhar com o pai 

na agricultura e o outro que também trabalhava, exerce uma função na Secretaria de Agricultura 

do município, onde, segundo o próprio, utiliza os conhecimentos aprendidos nas atividades 

agrícolas, e pretende retornar ao trabalho na produção de café orgânico. 

 

Em relação à composição da mão-de-obra familiar, observa-se no Gráfico 1, que o pai destina 

90% do seu tempo de trabalho ao subsistema café x feijão x milho, 5% ao subsistema aves, 5% 

subsistema quintal e 0% ao subsistema bovino. A esposa dedica 100% do seu tempo às tarefas 

domésticas e ao subsistema quintal, onde produz algumas hortaliças, raízes e verduras. O filho 

que exerce atividades agrícolas destina 85% do seu tempo de trabalho ao subsistema café x feijão 

x milho, 10% ao subsistema aves, 5% subsistema quintal e 0% ao subsistema bovino. Esse 

subsistema (bovino) tem como função produzir adubo,e a sua manutenção é totalmente feita por 

mão-de-obra contratada. 

 

A questão de gênero não é objeto de estudo dessa pesquisa, entretanto vale destacar que esses 

percentuais confirmam a importância do trabalho feminino nas unidades produtivas, tanto de 

forma direta (trabalhando em subsistemas agrícolas) quanto indireta, pois embora não gere renda 

monetária, permite ao agricultor dedicar maior parte do seu tempo ao SP, sem precisar pagar pelo 

trabalho doméstico.  

 

A ocupação da mão-de-obra familiar, por subsistema, ocorre da seguinte forma: 58,33% do 

tempo são gastos com o cultivo no subsistema café x feijão x milho, bastante intensivo em mão-

de-obra, nesse subsistema a família utiliza 21 ha; em seguida tem-se o subsistema quintal, com 

36,67%; onde a mãe cultiva alguns alimentos destinados ao autoconsumo, esse subsistema ocupa 

apenas 0,2 ha.  

 

O subsistema aves ocupa apenas 5% da mão-de-obra familiar, essa criação é intensiva em espaço, 

ocupando apenas 0,3 ha, sendo necessária uma menor dedicação do trabalho familiar. O 

subsistema bovino, como foi citado anteriormente, não entra como ocupação de mão-de-obra da 
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família, devido à manutenção ser feita apenas através da contratação de diárias de outros 

trabalhadores. Esse subsistema ocupa uma área de 4,0 ha. 
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               Gráfico 1 – Ocupação familiar por atividade e integrante do P1 
                 Fonte: pesquisa de campo, maio 2009 
                    

Nesse estudo é importante saber se o SP é mais ou menos integrado internamente, fazendo uma 

relação com o montante da renda agrícola, já que essa integração é uma das variáveis para 

realizar uma comparação entre o agricultor orgânico e convencional. Um SP é mais integrado 

quando se observam muitas transferências de fertilidade entre os seus subsistemas. Ou seja, nos 

fluxogramas, essa integração interna é representada pelas setas que ligam os subsistemas. Abaixo 

de cinco setas, considera-se o SP pouco integrado. Entre cinco e dez setas, o SP é integrado. 

Acima de dez, muito integrado. 

 

No Fluxograma 1 observa-se que o SP1 é composto por quatro subsistemas, sendo considerado 

integrado internamente devido à ocorrência de seis setas. Essa ligação interna verifica-se entre 

todos os subsistemas. Dois dos subsistemas (aves e bovinos) são utilizados basicamente para a 

produção de esterco, insumo básico utilizado na produção de café, de onde vem a RA da família, 

e no quintal onde se produz alimento para o autoconsumo, totalizando quatro setas. O milho 

produzido no subsistema café x feijão x milho é utilizado basicamente para alimentar as aves e os 

bovinos, gerando mais duas setas. É importante destacar que o subsistema aves também produz 
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alimentos para o autoconsumo da família, através dos ovos e das próprias aves e o feijão do 

subsistema café x feijão x milho também é utilizado para o consumo da família. 

 

A relação desse produtor com o mercado se dá através das aquisições de insumos para o 

subsistema café x feijão x milho e bovinos, bem como da venda de café. Os insumos utilizados na 

produção de 2008 foram: fosfato natural para o solo do subsistema café x feijão x milho, e do 

subsistema bovinos e esterco para o subsistema café x feijão x milho, pois apesar de se produzir 

uma quantidade considerável de adubo na propriedade, é necessário recorrer ao mercado para 

complementar a adubação do café.  

 

Como pode ser verificado na Tabela 6, o SP1 é altamente dependente do mercado de trabalho, 

pois o P1 não conseguiria produzir e conseqüentemente obter RA se não fosse a contratação de 

mão-de-obra, que nesse caso é indispensável em todas as fases da produção, como o plantio, 

limpeza, adubação, colheita, etc. A integração com o mercado de insumos e serviços, 

representada pelos custos, também é altíssima. É importar ressaltar que 78,41% do CI é referente 

ao transporte do café, pois esse tem que ser levado até o porto de Salvador, que fica a 

aproximadamente 550 Km de sua propriedade, já que todo o café produzido nesse SP é 

exportado. 

 

 
       Fluxograma 1 – SP1 – Sistema de produção integrado 
        Fonte: pesquisa de campo, maio 2009 

 

Na composição da renda familiar do P1, nota-se que aproximadamente 92% do valor da sua 

renda originam-se de atividades agrícolas. A única Renda Não-Agrícola (RNA) é referente ao 

trabalho não agrícola de um dos filhos. Entretanto essa renda não é essencial para a família. 
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              Gráfico 2 – Percentual da renda familiar do P1 
                           Fonte: pesquisa de campo, maio 2009 
 

No estudo desse SP, não é interessante mostrar a composição da renda por subsistemas, haja visto 

que dois dos subsistemas (aves e bovino) tem como objetivo subsidiar a produção de café, 

responsável pela RA da família. Ou seja, a RA é proveniente exclusivamente do subsistema café 

x feijão x milho  

 

Na Tabela 6, verificam-se as receitas e despesas do P1. A renda agrícola anual do P1 é de R$ 

84.782,67; e a renda agrícola mensal é de R$ 7.065,22. Por ser uma família composta por cinco 

pessoas, a renda agrícola per capita é de R$ 16.956,53/ano, e R$ 1.413,04/mês. A RNA anual da 

família é de R$ 5.850,00 e a mensal de R$ 487,50. 

 

Além da análise da integração existente entre os diversos subsistemas de produção estudados, da 

ocupação e da composição da renda familiar, importa calcular o valor da RA total em relação à 

Unidade de Trabalho familiar (UTf) e à área utilizada na produção (ha). Quanto maior for 

RA/UTf e menor a área utilizada (ha), o subsistema de produção é mais intensivo na utilização 

dos meios de produção (terra, trabalho, equipamentos). 

 

Entretanto, para esse produtor específico, não é relevante avaliar os subsistemas e compará-los. 

Como foi descrito em alguns trechos acima, dois dos subsistemas (aves e bovino) não tem como 

função gerar RA direta, já que possuem como função a produção de esterco para adubação do 
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café. Logo, se observarmos na Tabela 6, a RA do subsistema café x feijão x milho é superior se 

comparado ao de todo o SP.  

 

Sendo assim, ao se avaliar os índices econômicos estudados RA/ha, RA/UTf e RA/ha/UTf, que se 

referem respectivamente à produtividade por área, custo de oportunidade do agricultor e 

eficiência econômica, observa-se que os únicos que são positivos e demonstram uma alta 

viabilidade do SP são os referentes ao subsistema café x feijão x milho.  

 

Dessa forma, o subsistema aves apresenta a RA de R$ -220,00 e os três índices econômicos, 

assim como a renda, são negativos. A RA/ha é de R$ -733,33/ano, a RA/UTf de R$ -

1.466,67/ano e a RA/ha/UTf de R$ -4.888,89/ano. Esses valores ocorrem devido esse subsistema 

não gerar RA direta e pelo custo referente à depreciação da cerca e reposição das aves, conforme 

se observa na Tabela 6.  Em relação ao subsistema bovino, tem-se uma RA de R$ -9.384,00/ano 

mais um índice negativo e dois indeterminados. A RA/ha é de R$ -2.346,00/ano e a RA/UTf e 

RA/ha/UTf são indeterminados. Isso ocorre devido a não haver UTf nesse subsistema, já que 

todo trabalho aplicado ai é referente à contratação, ou seja, há apenas custos. Nesse subsistema 

(bovino), além dos custos referentes à depreciação (cerca e reposição dos animais) há também 

custos referentes ao fosfato natural, aplicado no pasto e contratação de trabalhadores para a 

limpeza e manutenção do pasto e do curral. 

 

O subsistema quintal possui todos os índices econômicos iguais a zero, pois ele não gera 

nenhuma RA para a família. Dessa forma, possui como função apenas a produção de alguns 

alimentos para o autoconsumo, e como essa variável não entra nesse estudo, não temos como 

avaliar a importância econômica desse subsistema. 

 

O subsistema café x feijão x milho é o que gera toda a RA positiva da família (R$ 94.386,67). 

Além disso, apresenta índices significativos. A RA/ha é de R$ 4.494,60/ano, a RA/UTf de R$ 

53.935,24/ano e a RA/ha/UTf no valor de R$ 2.568,34/ano. 

 

Esses números, quando avaliados em conjunto com a RA total da família, demonstram que a 

produção de café é altamente viável, gerando uma renda agrícola mensal para a família de R$ 
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7.065,62. Considerando o grau de instrução de toda a família (2º grau completo), e um município 

no qual não oferece muitas opções de ocupação, já que é pequeno, distante de grandes cidades e 

predominantemente agrícola, pode-se concluir que a produção de café orgânico, no caso desse P1 

é altamente eficiente, já que seria muito difícil a família conseguir obter essa renda, com essas 

condições.  

 

O Gráfico 3 mostra a eficiência de apenas dois subsistemas, já que um deles não possui UTf 

(bovino) e o outro não gera renda (quintal), não podendo se definir os índices e 

conseqüentemente o gráfico. O segmento de reta mais verticalizado representa o subsistema mais 

eficiente (café x feijão x milho). Apesar do subsistema aves aparecer com uma inclinação 

negativa, caracterizando-o como ineficiente, ele tem uma função indireta muito importante na RA 

total, já que subsidia a produção de café com o esterco produzido. 

Aves;
 (-4.888,89)

Café x feijão x 
milho; 2.568,34

DNP; -333,33

-4.000,00

-2.000,00

0,00

2.000,00

4.000,00

0 1 2

ha/UTf

RA/ha/UTf (R$)

        
Gráfico 3 – Sistema de produção do produtor P1: renda familiar/atividade por UTf e ha utilizada       
 Fonte: pesquisa de campo, maio 2009 
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Produtor P2: agricultor familiar convencional (produtivista) 
 
 

A família entrevistada, aqui representada por P2, é considerada como agricultor familiar 

convencional. No caso dessa família, há quinze anos a esposa desenvolve atividades não 

agrícolas, como professora de educação básica do município. Sendo assim, essa família também 

não é caracterizada como agricultura familiar típica, já que possui renda não agrícola, que nesse 

caso, é responsável por aproximadamente 20% da composição da renda. 

  

A família do P2 é formada por 3 pessoas, pai, mãe e uma filha, sendo todos adultos, os pais 

alfabetizados e com o 2º grau concluído, e a filha cursando o nível superior em outro município, 

passando a maior parte do ano fora de casa.  

 

Sendo assim, no cálculo da Unidade de Trabalho Familiar (UTf) foi considerada apenas uma 

unidade, o pai. Há um trabalhador fixo no sistema de produção do P2, entretanto não é 

considerado nesses cálculos, já que não faz parte da família. 

 

Em relação à composição da mão-de-obra familiar, observa-se que o pai destina 80% do seu 

tempo de trabalho ao subsistema café x banana x mandioca e 20% ao subsistema quintal.  

 

No caso dessa família, como a mãe se dedica ao trabalho de professora e o pai a agricultura, as 

tarefas domésticas são realizadas por uma empregada doméstica, contratada pela família. Pode-se 

então considerar que a família possui dois trabalhadores permanentes, entretanto esse caso não é 

considerado como uma UTf, já que essa empregada não trabalha diretamente na agricultura. 

 

A ocupação da mão-de-obra familiar, por subsistema, ocorre da seguinte forma: 80% do tempo 

são gastos com o cultivo no subsistema café x banana x mandioca, bastante intensivo em mão-de-

obra, esse subsistema ocupa 23,5 ha; em seguida tem-se o subsistema quintal, com 20%, onde se 

cultiva alguns alimentos para família, como hortaliças, verduras e algumas raízes, além de 

diversas frutas. Essa família pretende se dedicar a esse subsistema para produzir uma quantidade 

maior de frutas e com mais regularidade. O objetivo é no futuro adquirir máquinas que 

desidratem essas frutas, para colocá-las no mercado com um maior valor agregado.   
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                              Gráfico 4 – Ocupação familiar por atividade e integrante do P2 
                                 Fonte: pesquisa de campo, maio 2009 
 

Assim como na família analisada anteriormente (P1), é importante sabermos a integração interna 

desse SP. Dessa forma, serão utilizados os mesmos parâmetros que avaliaram o P1, para que 

posteriormente seja feita uma comparação. 

 

No Fluxograma 2 observa-se que o SP2 é composto por dois subsistemas, sendo considerado 

pouco integrado internamente devido à ocorrência de apenas uma seta. Essa única ligação interna 

verifica-se na transferência da palha de café, produzida no subsistema café x banana x mandioca 

para o subsistema quintal, servindo como adubo. A banana produzida é utilizada para o 

autoconsumo da família, sendo sua maior função, segundo o P2, servir como barreira de vento 

para o café. A mandioca é entregue para uma associação, retornando para a família em forma de 

farinha, que segundo a mesma é suficiente para consumir durante todo o ano.  

 

A relação desse produtor com o mercado acontece através das aquisições de insumos para o 

subsistema café x banana x mandioca. O único insumo utilizado em 2008 foi um composto 

nitrogenado conhecido como “super simples”, utilizado na produção do café convencional, 

baseado no molde produtivista. É importante ressaltar que a grande maioria da produção de café 

do município é adubada através desses compostos.  

 

Como pode ser verificado na Tabela 13, o SP2, também, é altamente depende do mercado de 

trabalho, pois o produtor não conseguiria produzir e conseqüentemente obter RA se não fosse a 

contratação de mão-de-obra, que nesse caso é indispensável em todas as fases da produção, como 
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o plantio, limpeza, adubação, colheita, etc, assim como na produção orgânica. No caso dos 

agricultores que produzem o café convencional, não há custos com o transporte do café, já que no 

próprio município há diversos intermediários que compram as produções e se encarregam dessa 

etapa. 

 

 
        Fluxograma 2 – SP2 – Sistema de produção pouco integrado 
         Fonte: pesquisa de campo, maio 2009 

 

Na composição da renda familiar do P2, nota-se que aproximadamente 80% do valor da sua 

renda originam-se de atividades agrícolas. A renda não agrícola é referente ao trabalho da mãe 

como professora que representa 20% da renda familiar, sendo muito importante para a família. 

 

80%

20%

Renda agrícola

Renda não-agrícola

 
            Gráfico 5 – Percentual da renda familiar do P2 
                         Fonte: pesquisa de campo, maio 2009 
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No estudo desse SP, observou-se que o único subsistema responsável por compor a RA da 

família é o café x banana x mandioca, não sendo necessário fazer uma avaliação individualizada 

dos subsistemas.  

 

Na Tabela 13, verificam-se as receitas e despesas do P2. A renda agrícola anual do P2 é de R$ 

42.416,67; e a renda agrícola mensal é de R$ 3.534,72. Por ser uma família composta por três 

pessoas, a renda agrícola per capita é de R$ 14.138,89/ano, e R$ 1.178,24/mês. A RNA anual da 

família é de R$ 10.400,00 e a mensal de R$ 800,00. 

 

A comparação entre os subsistemas, para verificar quais são mais intensivos na utilização de 

meios de produção, também não é possível fazê-la para esse agricultor, já que há apenas dois 

subsistemas e apenas um produz RA.  

 

Ao se avaliar os índices econômicos estudados RA/ha, RA/UTf e RA/ha/UTf, observa-se que os 

únicos que são positivos e demonstram uma alta viabilidade do SP são os referentes ao 

subsistema café x banana x mandioca.  

 

Dessa forma, esse subsistema apresenta a RA de R$ 42.416,67 e os três índices econômicos, 

assim como a renda, positivos. A RA/ha é de R$ 1.804,96/ano, a RA/UTf de R$ 53.020,84/ano e 

a RA/há/UTf de R$ 2.256,21/ano.  

 

O subsistema quintal, assim como no caso do P1, possui todos os índices econômicos iguais a 

zero, pois ele não gera nenhuma RA para a família. Dessa forma, possui como função apenas a 

produção de alguns alimentos para o autoconsumo, e como essa variável não entra nesse estudo, 

não temos como avaliar a importância econômica desse subsistema. 

 

Dessa forma, o subsistema café x banana x mandioca é o que gera toda a RA positiva da família 

(R$ 42.416,67). Além disso, apresenta também, índices significativos, como foi descrito acima.  

 

Esses índices, quando avaliados em conjunto com a RA total da família, demonstram que a 

produção de café nos moldes tradicionais (produtivistas), para essa família, também é altamente 
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viável, gerando uma renda agrícola mensal para a família de R$ 3.534,72. Considerando o grau 

de instrução de toda a família (2º grau completo), e um município no qual não oferece muitas 

opções de ocupação, já que é pequeno, distante de grandes cidades e predominantemente 

agrícola, pode-se concluir que a produção de café convencional, assim como no caso do P1 

(orgânico) é eficiente, já que seria muito difícil a família obter outra renda semelhante à adquirida 

com o café. 

 

O Gráfico 6 mostra a eficiência apenas do subsistema café x banana x mandioca, já que é o único 

que gera RA. O subsistema quintal não aparece nesse gráfico, pois, ainda não gera nenhuma 

renda para a família. O único segmento de reta esta verticalizado representando eficiência no 

subsistema café x banana x mandioca.  

    
   

DNP; -300,00
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Gráfico 6 – Sistema de produção do produtor P2: renda familiar/atividade por UTf e ha utilizada       
Fonte: pesquisa de campo, maio 2009 
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3.4 UMA ANÁLISE COMPARATIVA: CAFÉ CONVENCIONAL X CAFÉ ORGÂNCIO 

 

Antes de comparar os índices e informações obtidas na pesquisa de campo, é importante fazer 

alguns comentários a respeito da produção de café no município de Ibicoara. Através das 

entrevistas históricas e a leitura de paisagem, além da convivência com a população, pôde-se 

constatar que o café, é realmente a principal fonte de renda no local, devido a sua viabilidade. Até 

as pessoas que residem na sede e dão prioridade a outras ocupações possuem algum pedaço de 

terra produzindo café. Segundo os próprios produtores e um engenheiro agrônomo residente no 

município, a altitude, o clima, as características do solo, a quantidade de chuva, além da cultura e 

tradição criadas em torno do café, são fatores predominantes para a ocorrência dessa lavoura e da 

sua eficiência econômica. Obviamente, a maioria dos agricultores familiares do local não possui 

o mesmo nível de capitalização nem geração de renda que os entrevistados. É importante ressaltar 

que o perfil dos agricultores entrevistados é minoria.  

 

Nas tabelas 3 e 11, observa-se que há uma proximidade nos patrimônios dos agricultores; R$ 

961.580,00 do P1 contra R$ 920.000,00 do P2. Entretanto, se não for considerado os créditos 

obtidos junto a instituições financeiras, pelo P1, para aquisição de equipamentos e insumos para a 

lavoura, seu patrimônio chega a R$ 1.304.508,00. Essa diferença se dá devido à necessidade que 

o agricultor orgânico tem de adquirir uma série de equipamentos.  

 

A produção orgânica de café, como foi citada anteriormente, exige uma certificação e um padrão 

de qualidade. Dessa maneira o café orgânico, antes de ser adquirido pelo comprador, passa por 

testes que avaliam sua qualidade. Ao observar a Tabela 3 há vários equipamentos, como 

classificadores e mesa dessimétrica, que são utilizados para selecionar os grãos “certos”, através 

da separação por tamanho, cor e peso. Além disso, os produtores de café orgânico não podem 

processar seu café em máquinas onde é processado o café convencional, já que acaba 

contaminando-o. Conseqüentemente a depreciação referente ao agricultor orgânico é maior, além 

de ter que sempre renovar seu maquinário, o que acarreta a contratação de crédito, gerando o 

pagamento de juros.  
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Obviamente que há compradores de café convencional que testam e avaliam a qualidade do café, 

entretanto são a minoria, dessa forma a maioria dos agricultores não possui o mesmo cuidado no 

trato. Há no município algumas casas de beneficiamento, especializadas em processar o café, fato 

que permite aos agricultores tradicionais não obter certos fatores de produção (máquinas). 

 

Uma questão importante nessa comparação é a integração entre os subsistemas de cada SP. A 

agricultura orgânica, no caso estudado, é mais integrada que a convencional, o que no longo 

prazo possibilita um SP mais sustentável. No SP orgânico há uma intensa troca de fertilidade. O 

milho produzido no subsistema café x feijão x milho alimenta outros dois subsistemas (aves e 

bovino), que por sua vez retorna em forma de esterco, servindo como adubação. Esse adubo 

também serve ao subsistema quintal. No caso do agricultor convencional, além de haver menos 

subsistemas, há apenas o reaproveitamento da palha gerada no beneficiamento do café, que é 

utilizada para adubar o subsistema quintal. 

 

Em relação aos custos e salários pagos, constatou-se que o agricultor orgânico possui maiores 

ônus. Na parte dos custos intermediários, conforme as Tabelas 6 e 13 , há uma grande diferença 

entre os agricultores; R$ 103.296,00 (orgânico) contra R$ 9.000,00 (convencional). Entretanto a 

maior parte (R$ 76.296,00) é referente ao transporte do café orgânico que tem de ser levado até o 

porto de Salvador, como foi citado anteriormente, na análise. O agricultor convencional não 

possui esse custo, já que a produção é escoada no próprio município, através da venda para 

intermediários. Além disso, a compra de esterco é mais dispendiosa, também devido ao 

transporte, já que vem de outras cidades, pois em Ibicoara não há muitas criações de animais. Já 

os compostos nitrogenados são facilmente encontrados em lojas especializadas dentro do 

município. 

 

Os gastos com salários são um pouco maiores para o agricultor orgânico, apesar da quantidade 

produzida pelo agricultor convencional ser maior. Isso ocorre devido à necessidade de maiores 

cuidados com o café orgânico, pois o processo de colheita, adubação e os tratos com a terra são 

mais criteriosos e conseqüentemente trabalhosos, assim como os processos pós-colheita, como a 

secagem, separação dos grãos, etc.  
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Apesar de todos esses fatores (depreciação, juros, custos intermediários e salários) serem mais 

favoráveis ao agricultor convencional, a RA assim como os índices econômicos apontam uma 

maior eficiência para o agricultor orgânico. A RA do P1 é de R$ 84.762,67 contra R$ 42.416,67 

do P2, praticamente o dobro. Em relação aos índices econômicos, apenas analisando-se os 

subsistemas nos quais produzem o café, tem-se: RA/ha de R$ 4.494,60 do P1 contra R$ 1.804,96 

do P2; RA/UTf de R$ 53.935,24 (P1) contra R$ 53.020,84 e RA/ha/UTf de R$ 2.568,34 (P1) 

contra R$ 2.256,21 (P2). É importante observar que os valores referentes ao custo de 

oportunidade (RA/UTf) e eficiência econômica (RA/ha/UTf) são próximos para os dois 

subsistemas estudados, isso ocorre porque no caso do P2 é considerado apenas uma UTf, apesar 

de haver um trabalhador fixo, dessa forma se essa UTf fosse considerado esses índices 

praticamente cairiam pela metade. 

 

Dessa forma, toda essa diferença deve-se praticamente ao preço do produto orgânico. Conforme 

as tabelas 4 e 12, o P1 vende uma saca de café (60 Kg) a R$ 612,00, enquanto o P2 a R$ 220,00 a 

mesma quantidade, ou seja, quase três vezes mais cara. Dessa forma pode-se concluir que apesar 

dos custos, de uma maneira geral, serem maiores na produção orgânica, é mais rentável, há uma 

maior produtividade da área, um maior custo de oportunidade e eficiência econômica nessa forma 

de produção. Sendo assim, ao se comparar, através de um ponto de vista economicista, conclui-se 

que essa superioridade na renda gerada e dos índices econômicos da produção orgânica ocorre 

devido ao preço praticado.  

 

É importante ressaltar que além das vantagens estritamente econômicas, a produção orgânica tem 

externalidades positivas no que se refere ao meio ambiente e a saúde do consumidor. A 

agricultura orgânica não compromete sua base produtiva, logo não há impactos ambientais 

negativos, ao contrário, esse modelo de produção pressupõe a conservação e reprodução do meio 

ambiente. Além disso, há outra externalidade positiva, já que são produzidos alimentos 

saudáveis, pois não é utilizado adubo, fertilizante e pesticida químicos, contribuindo, no longo 

prazo, para redução de gastos com a saúde pública. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No final do século XIX e início do século XX, houve um processo, no qual, as indústrias 

capitalistas penetraram no campo, transformando as relações sócio-econômicas tradicionais dos 

camponeses. Dessa forma a produção de alimentos entrava na lógica industrial, condicionando 

todas as esferas do meio rural ao mercado e ao grande capital, pois era tido como mais eficiente 

na produção agrícola.  

 

Observou-se, porém, que a agricultura familiar, surgida como um dos desdobramentos desse 

processo (inserção de práticas industriais na agricultura) mostrou-se eficiente, contribuindo para a 

construção de sociedades com uma maior e melhor equidade sócio-econômica. 

 

Aliado a isso, no decorrer do século XX houve mudanças significativas nos paradigmas 

tecnológicos da produção de alimentos, o que contribuiu para a expansão das grandes 

propriedades intensivas em capital, em detrimento da agricultura familiar, condicionando essa ao 

seu modelo. 

 

Entretanto, constatou-se que o paradigma tecnológico vigente, caracterizado pelo produtivismo e 

modelo euro-americano de modernização agrícola, entrava em crise, devido a sua incapacidade 

de manter uma eficiência econômica de longo prazo e de oferecer produtos saudáveis aos 

consumidores. 

 

Dessa forma, é que surgem as novas alternativas de produção, caracterizado no caso desse 

trabalho pela agroecologia; uma nova forma de produzir, através da utilização de insumos 

orgânicos, que não causa, no longo prazo, a perda da produtividade da terra, além de oferecer ao 

consumidor produtos com uma maior qualidade. 

 

Essas abordagens sobre a agricultura familiar, os paradigmas tecnológicos da agricultura e as 

novas alternativas de produção, foram fundamentais para nortear o estudo de caso, já que esse se 

baseia na comparação entre a produção de café convencional (baseada nos paradigmas 
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tecnológicos) e o café orgânico (caracterizado pelas novas alternativas), no universo específico da 

agricultura familiar, referente ao município de Ibicoara – Ba. 

 

Sendo assim, esse trabalho traz duas comprovações importantes discutidas no referencial teórico 

desse estudo. A primeira é referente ao caráter da agricultura familiar, citado no capítulo 2, como 

uma categoria pouco eficiente e tecnificada. Os dois casos estudados aqui são de agricultores 

capitalizados e com bons indicadores econômicos, demonstrando a viabilidade da produção da 

agricultura familiar. A segunda diz respeito aos oito fatores (ver pág. 20) que condicionaram o 

produtivismo como forma de produção dominante. Observou-se uma série de condições e uma 

estrutura previamente montada para que os agricultores optem pela produção convencional. 

Exemplos disso são: a facilidade de encontrar compostos nitrogenados para adubação além de seu 

preço, e a dificuldade de se obter adubos orgânicos; alguns estabelecimentos que beneficiam o 

café convencional; uma rede de intermediários que compram as produções tradicionais; além do 

comodismo e falta de recurso dos agricultores para mudar a forma de produzir, já que são 

necessários aproximadamente três anos, após o iniciar os tratos necessários, para que a produção 

torne-se orgânica e conquiste-se a certificação. 

 

Entretanto, como foi observado no capítulo anterior, subseção 3.4, os índices econômicos 

estudados (produtividade da área, custo de oportunidade do agricultor e eficiência econômica) 

são todos favoráveis a produção orgânica, assim como a RA obtida pelos agricultores. 

 

Para haver uma expansão da produção orgânica, gerando uma maior renda para os agricultores, 

sem perda de produtividade da terra e impactos ao meio ambiente, além da produção de um 

alimento mais saudável e criterioso, seria necessária a adoção de políticas que viabilizassem e 

estimulassem a mudança na forma de produção da maioria dos agricultores. O objetivo deste 

trabalho não é sugerir políticas de incentivo a produção orgânica, entretanto podem ser feitas 

algumas observações nesse sentido. 

 

O governo poderia ceder alguma espécie de incentivo fiscal para lojistas que vendessem insumos 

orgânicos, como adubos, fertilizantes e pesticidas. Outra forma de estímulo seria a criação de 

casas de beneficiamento que processasse apenas o café orgânico. Essa medida seria importante já 
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que há uma barreira à entrada de novos agricultores, pois a grande maioria não possui recursos 

para adquirir uma série de máquinas para qualificar e processar o café. 
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APÊNDICE A  

Tabela 3 – Levantamento patrimonial do produtor P1  

              
Especificação Unidade Quantidade Valor (R$) Vida útil (anos) DP (R$) DNP R$ 

depósito – 1 50.000,00 50 – 1.000,00 
despolpador/lavador – 1 32.000,00 15 2.133,33 – 
máquina beneficiar – 2 52.000,00 20 2.600,00 – 
cafezal pés 66.000 792.000,00 20 39.600,00 – 
classificador café – 1 25.000,00 30 833,33 – 
mesa dessimétrica – 1 20.000,00 30 666,67 – 
classificador eletrônico – 4 140.000,00 20 7.000,00 – 
secador – 1 30.000,00 20 1.500,00 – 
silos – 2 20.000,00 40 500,00 – 
animais bovinos – 36 28.800,00 10 2.880,00 – 
cerca (pasto) – 1 1.040,00 10 104,00   
aves – 64 960,00 5 192,00 – 
cerca (galinheiro) – 1 280,00 10 28,00 – 
lote ha 75 112.500,00 – – – 

Subtotal 1.304.580,00 – – – 
crédito (Bradesco)     -160.000,00 –     
crédito (Banco do Nordeste)   -183.000,00 – – – 

Total 961.580,00 – 58.037,33 1.000,00 

Fonte: pesquisa de campo, maio 2009       
DP = Depreciação Proporcional       
DNP = Depreciação Não-Proporcional       
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APÊNDICE B 

Tabela 4 – Produto bruto monetário / despesas   
            

Produto Bruto (PB) – Monetário Despesas 

subsistemas preço (R$) quantidade PB (pxq) custos  salários 
Café x feijão x milho 353.736,00 97.296,00 93.500,00 

café 612,00 578 353.736,00     
Bovinos 1.600,00     

bovinos 800,00 2 1.600,00 6.000,00 2.000,00 
Total 355.336,00 103.296,00 95.500,00 

Fonte: pesquisa de campo, maio 2009      

 

APÊNDICE C 

Tabela 5 – Unidade de trabalho familiar do produtor P1 

          
Subsistemas / atividades UTf (pai) UTf (mãe) UTf (filho) UTf  Total 

Café x feijão x milho 0,90 0,00 0,85 1,75 
Bovinos  0,00 0,00 0,00 0,00 
Aves 0,05 0,00 0,10 0,15 
Quintal 0,05 1,00 0,05 1,10 

Total 1,00 1,00 1,00 3,00 

Fonte: pesquisa de campo, maio 2009     

 

APÊNDICE D  

Tabela 6 – Renda agrícola do produtor P1 

                  

Subsistemas 
Área 
(ha) UTf  PB (R$) CI (R$) DEP (R$) S (R$) J (R$) RM (R$) 

Café x feijão x milho 21,0 1,75 353.736,00 97.296,00 54.833,33 93.500,00 13.720,00 94.386,67 
Bovinos  4,0 0,00 1.600,00 6.000,00 2.984,00 2.000,00   -9.384,00 
Aves 0,3 0,15 0,00 0,00 220,00 0,00   -220,00 
Quintal 0,2 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Total 25,5 3,00 355.336,00 103.296,00 58.037,33 95.500,00 13.720,00 84.782,67 

Fonte: pesquisa de campo, maio 2009        
RM = PB  - CI  - D - S - J        
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APÊNDICE E 

 
Tabela 7 –  Produtividade dos subsistemas do SP1 

              

Subsistemas Área (ha) UTf  RA (R$) RA/ha(R$) RA/UTf (R$) RA/ha/UTf (R$) 
Café x feijão x milho 21,0 1,75 94.386,67 4.494,60 53.935,24 2.568,34 
Bovinos  4,0 0,00 -9.384,00 -2.346,00 ind. ind. 
Aves 0,3 0,15 -220,00 -733,33 -1.466,67 -4.888,89 
Quintal 0,2 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 25,50 3,00 84.782,67 3.324,81 28.260,89 1.108,27 

Fonte: pesquisa de campo, maio 2009       

 

APÊNDICE F 

Tabela 8 – Produtividade dos subsistemas do SP1 por ordem de 
eficiência  

      
Subsistemas Área (ha) RA/ha/UTf (R$) 

DNP 0 -333,33 
Café x feijão x milho 1 2.568,34 
Aves 1 -4.888,89 

Fonte: pesquisa de campo, maio 2009    

 

APÊNDICE G 

Tabela 9 – Freqüência acumulada do SP1  

      

Subsistemas Área (ha) RA/ha/UTf (R$) 

DNP 0 -333,33 
Café x feijão x milho 1 2.235,01 
Aves 2 -2.653,88 

Fonte: pesquisa de campo, maio 2009   

 

 

 



 65 

APÊNDICE H 

Tabela 10 – Composição da renda familiar do produtor 
P1  

      
Composição da renda Renda (R$) Renda (%) 

Renda agrícola 84.782,67 93,55 
Renda não-agrícola 5.850,00 6,45 
Renda familiar total 90.632,67 100,00 

Fonte: pesquisa de campo, maio 2009    

 

APÊNDICE I 

Tabela 11 – Levantamento patrimonial do produtor P2  

              
Especificação Unidade Quantidade Valor (R$) Vida útil (anos) DP (R$) DNP R$ 

depósito – 1 30.000,00 50 – 600,00 
despolpador/lavador – 1 35.000,00 15 2.333,33 – 
máquina beneficiar – 1 25.000,00 20 1.250,00 – 
cafezal pés 80.000 800.000,00 20 40.000,00 – 
secador – 1 30.000,00 20 1.500,00 – 
lote ha 120 150.000,00 – – – 

Total 920.000,00 – 45.083,33 600,00 

Fonte: pesquisa de campo, maio 2009       
DP = Depreciação Proporcional       
DNP = Depreciação Não-Proporcional       

 

APÊNDICE J  

Tabela 12 – Produto bruto monetário / despesas   
            

Produto Bruto (PB) – Monetário Despesas 

subsistemas preço (R$) quantidade PB (pxq) custos  salários 
Café x banana x mandioca 181.500,00 9.000,00 85.000,00 

Café 220,00 825 181.500,00     
Total   9.000,00 85.000,00 

Fonte: pesquisa de campo, maio 2009      
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Tabela 13 – Renda agrícola do produtor P2 

                
Subsistemas Área (ha) UTf  PB (R$) CI (R$) DEP (R$) S (R$) RM (R$) 

Café x banana x mandioca 23,5 0,80 181.500,00 9.000,00 45.083,33 85.000,00  42.416,67 
Quintal 0,4 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Total 23,9 1,00 181.500,00 9.000,00 45.083,33 85.000,00 42.416,67 

Fonte: pesquisa de campo, maio 2009        
RM = PB  - CI  - D - S        

 

APÊNDICE K  

Tabela 14 – Unidade de trabalho familiar do produtor P2 

      
Subsistemas / atividades UTf (P2) UTf  Total 

Café x banana x mandioca 0,80 0,80 
Quintal 0,20 0,20 

Total 1,00 1,00 

Fonte: pesquisa de campo, maio 2009   

 

APÊNDICE L 

Tabela 15 –  Produtividade dos subsistemas do SP2 

              

Subsistemas Área (ha) UTf  RA (R$) RA/ha(R$) RA/UTf (R$) RA/ha/UTf (R$) 
Café x banana x mandioca 23,5 0,80 42.416,67 1.804,96 53.020,84 2.256,21 
Quintal 0,4 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 23,90 1,00 42.416,67 1.774,76 42.416,67 1.774,76 

Fonte: pesquisa de campo, maio 2009       
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APÊNDICE M  

Tabela 16 – Produtividade dos subsistemas do SP2 por ordem de 
eficiência  

      
Subsistemas Área (ha) RA/ha/UTf (R$) 

DNP 0 -300,00 
Café x banana x mandioca 1 2.256,21 

Fonte: pesquisa de campo, maio 2009    

 

APÊNDICE N  

Tabela 17 – Freqüência acumulada do SP2  

      

Subsistemas Área (ha) RA/ha/UTf (R$) 
DNP 0 -300,00 
Café x feijão x milho 1 1.956,21 

Fonte: pesquisa de campo, maio 2009   

 

APÊNDICE O  

Tabela 18 – Composição da renda familiar do produtor P2 

      
Composição da renda Renda (R$) Renda (%) 

Renda agrícola 42.416,67 80,31 
Renda não-agrícola 10.400,00 19,69 
Renda familiar total 52.816,67 100,00 

Fonte: pesquisa de campo, maio 2009    
 


