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RESUMO 
Para entender a estrutura organizacional das propriedades como um todo é 
necessária a compreensão da relação entre o indivíduo e a terra, a qual envolve 
cultura e tradição de acordo com seu tempo, sua região e seus conhecimentos. Por 
esta razão, o objetivo deste trabalho foi apresentar as características socioculturais 
das propriedades rurais, no entorno capixaba do Parque Nacional do Caparaó. A 
coleta de dados envolveu a análise de documentos disponibilizados pelos órgãos 
ambientais, a observação direta e sistemática das propriedades e a aplicação de 
entrevistas aos proprietários rurais. Os resultados evidenciaram que o Território 
Caparaó apresenta terras distribuídas em pequenas propriedades, dedicadas, em 
sua maioria, à agricultura familiar. A presença do Parque Nacional trouxe para a 
região grande investimento do Estado, refletindo em alternativas produtivas não 
agrícolas. Porém o modelo de gestão rural familiar atualmente adotado pelas 
diversas propriedades apresenta administração precária e falta de controle de custos 
de produção. Constatou-se um universo bastante diversificado, com algumas 
propriedades economicamente desprivilegiadas e outras com muitos recursos, o que 
estabelece uma distinção entre as propriedades. A agricultura familiar é relevante na 
manutenção do setor primário, sobretudo dos municípios de Dores do Rio Preto, 
Divino de São Lourenço e Irupi. 
PALAVRAS-CHAVE : atores sociais, caracterização das propriedades; matizes 
socioculturais. 
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SOCIOCULTURAL CHARACTERISTICS OF RURAL PROPERTIES N EAR OF 
CAPARAÓ NATIONAL PARK 

ABSTRACT  
To understand the organizational structure of the property as a whole is necessary to 
understand the relationship between the individual and the earth, which involves 
culture and tradition according to their time, their region and their knowledge. For this 
reason, the aim of this study was to present the socio-cultural characteristics of rural 
properties in capixaba surrounding Caparaó National Park. Data collection involved 
the analysis of documents provided by environmental agencies, the direct and 
systematic observation of the properties and the application of interviews with 
landowners. The results showed that the territory Caparaó has distributed land into 
smallholdings, dedicated, mostly to family farming. The presence of the National Park 
brought big state investment to the region, reflecting in non-agricultural productive 
alternatives. But the familiar rural management model currently adopted by various 
properties had poor management, and lack of production cost control. We found a 
very diverse universe, with some economically disadvantaged and other properties 
with many features, which distinguishes between the properties. Family farming is 
important in maintaining the primary sector, especially in the municipalities of Dores 
do Rio Preto, Divino de São Lourenço and Irupi. 
KEYWORDS: characterization of the properties; socio-cultural nuances; social 
actors. 
 

INTRODUÇÃO 
O conhecimento das práticas culturais de populações em assentamentos 

contíguos a áreas protegidas pode potencializar novos desdobramentos e 
alternativas de ações, com fins de proteção e sustentabilidade. Uma análise dos 
fatores sociais e dos próprios atores sociais envolvidos contribui significativamente 
para qualquer resultado positivo que se deseja alcançar em ações de educação 
ambiental. Tal foi, também, a preocupação de BONFIM (2001), que empreendeu um 
trabalho com vistas a realizar um diagnóstico do uso do fogo pelos produtores rurais 
do entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (PESB) e associá-lo a um 
trabalho de percepção dos mesmos com relação aos incêndios florestais como 
problema ambiental.  

Localizado no Território Caparaó está o Parque Nacional do Caparaó (PARNA-
Caparaó), elemento basilar na construção discursiva da identidade cultural do 
referido território. O PARNA possibilita a todos os visitantes um mergulho no 
imaginário dos moradores, deixando perceber a relação afetiva do homem com o 
lugar, produzida pela relação entre ator social e ambiente. Outros elementos podem 
ser observados tais como o apego à terra do agricultor familiar, o respeito à natureza 
e sua relação de simbiose (RODRIGUES et al., 2010).  

O conhecimento das comunidades do entorno do Caparaó pode contribuir para 
a manutenção de ações voltadas para a qualidade de vida dessas populações, 
razão pela qual é urgente manter a capacidade de suporte dos ambientes com os 
quais dialogam, com vistas ao desenvolvimento e ao equilíbrio. Segundo WAGNER 
(1995), o envolvimento e a participação das comunidades do entorno de áreas 
protegidas configura-se como condição essencial na elaboração e aplicação de 
qualquer plano de manejo e gestão. O fato é que, quanto mais se conhece o social, 
melhores resultados serão auferidos com as ações de proteção do meio ambiente e 
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a participação pública nos projetos pode reforçar a representatividade e a 
internalização dos objetivos e metas traçados.  

Em face da importância do tema, buscou-se conhecer as características das 
propriedades rurais e das práticas produtivas dos agricultores do entorno capixaba 
do PARNA-Caparaó, identificando-se possíveis pontos críticos em relação ao 
manejo da propriedade. Buscou-se, ainda, apresentar as principais características 
socioculturais das comunidades do lado capixaba do entorno do Parque, no sentido 
de contribuir para a formulação de políticas públicas para o segmento.  
 

MATERIAL E METODOS  

Caracterização da área de estudo 

O Parque Nacional do Caparaó (PARNA-Caparaó) se enquadra no sistema 
nacional de unidades de conservação como área de proteção integral e tem como 
objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância de 
biodiversidade. Está localizado na divisa entre os estados do Espírito Santo e de 
Minas Gerais, entre os 20º19’ S e 20º37’ S e os meridianos 41º43’ W e 41º53’ W 
(BRASIL, 1981).  

O PARNA-Caparaó foi criado pelo Decreto Federal nº 50.646, de 24 de maio 
de 1961, redefinido pelo Decreto de 20 de novembro de 1997, que estabeleceu a 
área do parque em 31.800 ha, equivalente a 318 Km², distribuídos pelos municípios 
Alto Caparaó, Caparaó, Espera Feliz e Alto Jequitibá, no estado de Minas Gerais, e 
Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Iúna e Irupi, no estado do 
Espírito Santo (ICMBIO, 2015). Aproximadamente 70% da área do PARNA-Caparaó 
está localizada no estado do Espírito Santo e 30%, no estado de Minas Gerais 
(TONINI et al., 2014) (Figura 1). 

Segundo a classificação de Köppen, o clima do Parque Nacional do Caparaó é 
do tipo Cwb (tropical de altitude). A temperatura média anual varia de 19 ºC a 22 ºC, 
com máxima absoluta de 36 ºC, nas áreas mais baixas, e mínima absoluta de 4 ºC 
negativos, nos picos mais altos. Os acidentes de relevo são fundamentais para a 
determinação das diferenças de temperatura, na área do Parque (ICMBIO, 2015). 

No território do PARNA-Caparaó, os índices pluviométricos são altos, com uma 
precipitação média anual de 1.400 mm. Portanto, a região é rica em recursos 
hídricos, existindo muitos rios perenes, com grande volume de água. Acredita-se 
que existem mais de 1.000 nascentes, no território do Caparaó, constituindo três 
grandes bacias hidrográficas: a bacia do rio Itabapoana, RJ, a bacia do rio 
Itapemirim, ES, e a Bacia do Rio Doce, MG/ES (COSENDEY, 2015). 

O Parque Nacional do Caparaó localiza-se na província biogeográfica da 
Floresta Pluvial do Brasil, segundo a classificação de Udvardy e pertence ao 
Domínio Morfoclimático Atlântico, ou Mata Atlântica, segundo a classificação de 
Ab’Saber (TONINI et al., 2014). As formações vegetais encontradas no Parque são a 
floresta higrófila perenifólia, a floresta subcaducifólia estacional, as matas ciliares, os 
campos de altitude e os campos rupestres. A diferenciação nas formações vegetais 
é determinada por fatores como variações climáticas, presença de cursos d’água, 
altitude e tipo de solo, além das intervenções humanas, como as queimadas, os 
desmatamentos e a introdução de espécies exóticas (ICMBIO, 2015).  

As áreas florestais do Parque são de formação secundária (embaúbas, 
quaresmeiras, adragos, paus-jacarés e angicos), pois a vegetação nativa foi alterada 
pela ação do fogo, pela extração de madeiras nobres e pelo desmatamento, 
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derivado do histórico de plantação de café e formação de pastagens na área hoje 
ocupada pelo parque. Em locais mais úmidos, na vertente do Espírito Santo, 
ocorrem várias espécies de bromeliáceas e orquidáceas (TONINI et al., 2014). 
Poucas áreas, em locais de acesso mais difícil, foram preservadas dessas 
transformações. A área do Parque localizada no Espírito Santo tem florestas mais 
úmidas, devido à retenção da água das massas de ar que se condensam nas 
escarpas, predominando a floresta higrófila perenifólia, em estágio mais avançado 
de regeneração. Na vertente de Minas Gerais, as florestas são subcaducifólias 
estacionais (BRASIL, 1981). 

 

 
FIGURA 1 – Localização do Parque Nacional do Caparaó (PARNA-Caparaó) 

       Fonte: IJSN (2009). Adaptado pela primeira autora. 
 
O Território Caparaó 

Localizado no extremo sudeste do Estado do Espírito Santo, o território do 
Caparaó faz divisa com os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro e compõe-se 
dos seguintes municípios capixabas, a saber, Alegre, Divino de São Lourenço, 
Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz Freire e São José 
do Calçado. Em 2007, entrou no território o município de Jerônimo Monteiro (Figura 
2). Com o apoio do Ministério de Desenvolvimento Agrário, o território foi 
homologado pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, em 06 
de agosto de 2003. 

No que diz respeito ao termo território, é importante destacar seu campo 
semântico. Das categorias geográficas e antropológicas mais complexas de 
compreensão é o termo território. Assim, nesta pesquisa, por uma questão de 
pertinência temática, foi adotado o conceito desenvolvido por SANTOS (2002), que 
se aplica à abordagem que será empreendida. Se o espaço pode ser compreendido 
como o conjunto indissociável de sistema de objeto (espaço geográfico seria o 
espaço físico transformado por ações culturais, o qual pode ser compreendido como 
o objeto) e de sistema de ações, o território configura-se como parte desse sistema. 
O território é uma porção do espaço definida por uma relação de poder, uma área 
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delimitada cujo poder principal não necessariamente emana de ações políticas. O 
território é delimitado e imutável em seus limites, por uma relação coercitiva, que 
determina os tipos de relações predominantes entre as classes sociais e as formas 
de ocupação do território. Nessa compreensão, há de se considerar a configuração 
e a unidade geográfica do território. 

 
FIGURA 2 – Território Caparaó, municípios e comunidades 

                     Fonte: IJSN (2009). Adaptado pela primeira autora. 
 
Coleta de dados 

Para a realização desta pesquisa, empreendeu-se, inicialmente, ao recorte 
teórico, seguindo-se a etapa de campo, a qual ocorreu durante os meses de outubro 
e novembro de 2011, na área limítrofe ao parque, mais exatamente nas 
propriedades vizinhas.  

Para a coleta de dados, foi realizado um trabalho de observação direta e 
sistemática das propriedades, além de entrevistas informais com proprietários rurais, 
eleitos conforme apareciam durante o período de observação direta. Para tanto, as 
entrevistas com os proprietários que fazem limite com o PARNA-Caparaó foram 
georreferenciadas (Figura 3).  
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FIGURA 3 – Localização das propriedades rurais onde foram 
realizadas as entrevistas.   Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Em seguida, foi feita a observação direta das propriedades do entorno do 
Parque, a fim de se obter informações sobre o perfil de cada uma. Cada propriedade 
foi caracterizada conforme suas culturas plantadas e dados bióticos e socioculturais 
constantes em dados oficiais secundários do IBGE e IJSN. Também foram 
realizadas entrevistas com todos os escritórios locais do INCAPER e Secretarias de 
Turismo, Educação e Cultura dos cinco municípios. Fez-se uso da observação direta 
em todo circuito Caparaó e em toda rota da estrada-parque. Optou-se pelo uso da 
estatística descritiva, não havendo inferências nos dados.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização do Território Caparaó 
O Território Caparaó apresenta terras distribuídas em pequenas propriedades, 

dedicadas, em sua maioria, à agricultura familiar, destacando-se o cultivo do café 
arábica e a pecuária leiteira. Conforme LEITÃO (2009), há 5.740 agricultores 
familiares no Território Caparaó, constatando-se grande concentração nos 
municípios de Muniz Freire, Alegre e Iúna. A mesma autora identificou que mais da 
metade do total de famílias assentadas no Território encontram-se no município de 
Guaçuí e mais de um quarto em Alegre, distribuindo-se, entre os outros municípios, 
o restante das famílias. Os municípios apresentam algumas atividades rurais não-
agrícolas, como turismo, agroindústria, artesanato e hospedaria. 

A presença do PARNA trouxe para a região grande investimento do Estado, 
como pavimentação e asfaltamento de vias, o que favorece o escoamento dos 
produtos bem como incrementa o turismo. Além disso, foi disponibilizado o acesso 
digital por meio de internet gratuita para algumas comunidades do entorno direto do 
Parque. Há que se citar, ainda, que foi criado um circuito turístico denominado 
“Circuito Caparaó”, que congrega várias pousadas, restaurantes, oficinas de 
artesanato, além dos serviços de turismo ecológico, havendo, inclusive, uma 
agência de turismo no local (Figura 4).  
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FIGURA 4 – Circuito Caparaó Capixaba 

                                    Fonte: ICMBIO (2015). Adaptado. 
 

Ainda que a riqueza da região deixe o trabalho mais rendoso, realizar uma 
caracterização sobre sistemas produtivos de pequenas propriedades configura-se 
como um trabalho complexo, abrindo-se a uma discussão que está longe de se 
esgotar. Isso porque é possível privilegiar alguns dados em detrimento de outros, 
ainda que se imprima rigor científico. Segundo SOUZA FILHO et al. (2004), a análise 
da agricultura familiar brasileira deve considerar o contexto em que está inserida e 
também os parâmetros estruturais que a conformam. Para entender a estrutura 
organizacional das propriedades como um todo é necessário a compreensão da 
relação entre o indivíduo e a terra, a qual envolve cultura e tradição de acordo com 
seu tempo, sua região e seus conhecimentos. Por esta razão, serão apresentadas 
características que buscarão atender estritamente às finalidades desta pesquisa.  

As propriedades localizadas no território têm pequeno porte, contando com 
cerca de, no máximo, 10 ha cada uma delas, em sua grande maioria (LEITÃO, 
2009), sendo que os municípios com maior distribuição de terra são Iúna e Ibatiba. 
Grosso modo, os aspectos fundiários de um município refletem o modo como ocorre 
a distribuição da terra entre as pessoas e os grupos sociais. Há muitas formas de 
observar e discutir a partir dos dados acerca dessa categoria. É comum caracterizar 
a agricultura familiar como um setor atrasado do ponto de vista econômico, 
tecnológico e social, voltado fundamentalmente para a produção de produtos 
alimentares básicos e com uma lógica de produção de subsistência (SOUZA FILHO 
et al., 2004). Importa destacar, porém, que as questões ambientais merecem relevo. 
Das propriedades estudadas, 98% possuem nascentes, mas apenas 2% contam 
com a coleta de lixo. As demais despejam os resíduos líquidos nos rios e, para os 
resíduos sólidos, utilizam a queima. 

Nessa pesquisa foram utilizados dados disponibilizados pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA, 2013), que divide a terra em módulos 
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fiscais, separados em minifúndios e pequenas, médias e grandes propriedades. Na 
área estudada, o módulo fiscal equivale a 20 há, nos cinco municípios. Existe uma 
variação do valor dos módulos fiscais por município e sua caracterização leva em 
conta o tipo de exploração que predomina, a renda auferida com tal exploração e o 
conceito de propriedade familiar.  

A importância da compreensão de tais dados leva à confirmação do que 
leciona HODGES (1981), citado por ASSIS et al., (1995) para quem alguns dos 
problemas associados à agricultura convencional resultaram especificamente do 
próprio sistema de produção, além de outros decorrentes da interação entre 
agricultura e fatores políticos e culturais. É preciso considerar tal reflexão para que 
as características que serão apresentadas abaixo façam sentido.  

A indústria do artesanato encontra-se presente nos cinco municípios 
confrontantes, sendo mais frequente em Divino de São Lourenço, Ibitirama e Iúna. É 
de se citar, ainda, a agroindústria. Vários produtos são fabricados, conquistando 
mercados que ultrapassam os limites do município, além de atrair turistas. Entre os 
produtos destacam-se a cachaça, rapadura, melado, açúcar mascavo, doces e 
geleias de frutas, queijos diversos, pães, biscoitos e café orgânico. 

 
Características das propriedades estudadas 

Em Divino de São Lourenço, não existem assentamentos e de um total de 868 
propriedades, 833 são minifúndios e pequenas propriedades. Isso significa uma mão 
de obra predominantemente familiar na exploração das terras, caracterizando-se, aí, 
uma relação existente entre propriedade e trabalho intimamente ligados à família. 
Sobressai neste município a cultura do café, havendo a exploração da cana-de-
açúcar, arroz, mandioca e milho.  

No que se refere às atividades agropecuárias, existe uma preponderância das 
atividades manuais neste ramo. A população do município, em sua maioria, é rural e 
nas propriedades do entorno, a maioria mora no próprio local de trabalho. Foi 
observado que os trabalhadores que exploram a terra, em sua maioria, herdaram, 
segundo depoimentos, não somente a terra, mas o ofício, fato que se repetiu 
durante a pesquisa. As atividades pecuaristas concentram-se na bovinocultura 
leiteira.  

Cabe destaque à presença de um Polo de Educação Ambiental em Divino de 
São Lourenço, na comunidade de Patrimônio da Penha. Este Polo oferece cursos, 
treinamentos e capacitação ministrados por diversos órgãos públicos e privados, 
sendo coordenado pelo Consórcio Caparaó e Governo do Espírito Santo. 

Em Patrimônio da Penha, comunidade de Divino de São Lourenço, a maioria 
dos proprietários confrontantes com o PARNA não são naturais da região, existindo 
elevado número de estrangeiros, que elegeram esta localidade para firmar moradia 
permanente. Com isso, foram inseridos, no local, novos hábitos, costumes e culturas 
que se alinhavam com a tradição local. Formou-se, então, uma comunidade 
alternativa que, de certa forma, atrai turistas para a região por meio de vários 
eventos, promovidos durante todas as estações. 

Em Dores do Rio Preto, das 739 propriedades, 706 são minifúndios e 
pequenas propriedades, ou seja, quase 95% do total. Predomina no município a 
cultura do café, havendo, todavia, lavouras temporárias de batata inglesa, cana, 
feijão e mandioca, milho e tomate. Nesse município, também, existe a 
preponderância da bovinocultura leiteira, onde 8% das propriedades praticam 
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agroindústria oportunizando novas fontes de renda ao proprietário rural.  Cabe 
destaque, ainda, à produção artesanal de papel de fibras naturais e produtos 
artesanais desenvolvidos numa propriedade deste município que permite a geração 
de emprego e renda para a população local. 

Em ambos os municípios, até agora arrolados, não há uma cultura 
organizacional das propriedades, o que tem dificultado seu desenvolvimento rural. 
Em Dores do Rio Preto, há oito associações formais de agricultura familiar, todavia, 
estas enfrentam grandes problemas, principalmente, no que se refere ao 
envolvimento dos associados.  

O agroturismo tem se destacado como atividade promissora, no entanto, a falta 
de infraestrutura não tem permitido sua ampliação. Este município conta com a 
portaria capixaba do Parque Nacional do Caparaó, o qual permite acessar o Pico da 
Bandeira e as belezas cênicas da Serra do Caparaó. Considerando o grande 
potencial turístico, a exploração do setor agroturístico ainda é deficitária na maioria 
das propriedades que desempenham serviços de hotelaria. Existem pousadas que 
oferecem excelente infraestrutura e outras que disponibilizam apenas o básico.  

Em Ibitirama, há o predomínio das pequenas propriedades, de base familiar, 
onde os trabalhos produtivos são produzidos pela própria família ou por meio do 
regime de parcerias agrícolas. Em sua estrutura fundiária, de um total de 1.347 
propriedades, 987 são minifúndios e 325 são pequenas propriedades, alcançando 
mais de 80% do total. Há no município oito famílias assentadas pelo INCRA e 
existem cinco associações ligadas aos agricultores, que buscam organizar as ações 
sociais e econômicas.  

As atividades agrícolas predominantes são a culturas cafeeira e a pecuária 
leiteira. Há lavouras esporádicas de feijão, arroz, mandioca e milho. A monocultura 
do café acarreta instabilidade econômica e social, gerando repercussões ambientais, 
pois coloca em risco uma das maiores preciosidades do município: as riquezas 
naturais. Isso dificulta o início de atividades promissoras, como o turismo rural. 
Merece destaque a incipiente indústria do artesanato e agroturismo, em que 7% das 
propriedades rurais, de alguma forma, produzem artesanato e 10% exploram o 
agroturismo. Este é favorecido pelos atrativos naturais, como cachoeiras de águas 
cristalinas e corredeiras vindas da serra do Caparaó, que formam o braço direito do 
Rio Norte; empreendimentos com pesque-pague, como a Tecnotruta; trilhas que 
mostram a fauna e a flora exuberantes do Território Caparaó. 

Nos três municípios até agora apresentados, as propriedades rurais utilizam 
mão de obra precária e manual, havendo um grande número de agricultores 
familiares e de pequenos proprietários com baixa qualificação. Isso é um dos 
desafios para a região e para o Estado, nesse momento de alta competitividade. 
Encontrar meios para tornar a pequena propriedade um território economicamente 
sustentável é a barreira a ser superada.  

A carência de tecnologias apropriadas à realidade e a falta de acesso às 
tecnologias levam ao uso de práticas não ecológica e tecnicamente incorretas, o que 
provoca o empobrecimento dos solos agrícolas, a redução da produtividade e o 
enfraquecimento dos produtores. O desafio é adequar a mecanização ao sistema 
produtivo, reduzir as queimadas e investir na capacitação para o turismo ecológico. 
Para esse trabalho, é vital o fortalecimento das associações de agricultores.  

De acordo com SOUZA FILHO et al. (2004), para compreender a situação e 
potencialidades dos agricultores familiares, é necessário considerar os fatores que 
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afetam o desempenho econômico e também os que determinam o processo de 
adoção e difusão de tecnologias. Esses fatores podem ser agrupados em 
características socioeconômicas do produtor e de sua família, características da 
produção e dos sistemas produtivos, características da propriedade e dos 
produtores, grau de organização dos produtores, disponibilidade de informação, 
fatores aleatórios e condições de mercado, fatores sistêmicos, fatores 
macroeconômicos e políticas para o desenvolvimento da agricultura familiar. 
Segundo os autores, nos locais onde existe organização dos produtores, a produção 
para o mercado é mais intensa e o nível tecnológico é mais avançado, resultando 
em maior produtividade.  

O município de Irupi tem pequenas propriedades de base familiar, onde os 
trabalhos produtivos são operacionalizados pela própria família ou no regime de 
parcerias agrícolas. De um total de 1.284 propriedades, 1.055 são minifúndios e 213 
são pequenas propriedades. Existem 12 associações de agricultores familiares no 
município. Todavia são marcadas por ranços políticos e experiências negativas de 
administrações passadas, o que tem enfraquecido as organizações e prejudicado a 
maioria dos agricultores.  

Em Irupi, destaca-se a cultura do café, principal fonte de renda, nas pequenas 
propriedades. O café funciona como moeda de troca no município, além de absorver 
a mão de obra desqualificada, evitando o êxodo rural e a favelização da cidade. A 
floricultura também se destaca na geração de emprego e renda e são cultivadas 
espécies para comercialização em vasos e também espécies para corte.  

O município de Iúna também possui estrutura fundiária baseada no predomínio 
das pequenas propriedades, de base familiar, onde os trabalhos produtivos são 
feitos pela própria família ou em regime de parceria agrícola, conforme os outros 
municípios já apontados. Das 2.458 propriedades, 1.852 são minifúndios e 520 são 
pequenas propriedades, o que soma 2.372, ultrapassando a casa dos 90%. Nota-se 
que apesar de o município possuir um número expressivo de propriedades, a 
maioria é de minifúndios, de agricultura familiar.  

Existe um número expressivo de associações de agricultores, em Iúna, que se 
associaram aos agricultores de Irupi, com vistas ao fortalecimento da agricultura e 
da socialização e discussão dos métodos utilizados para a projeção e a aferição dos 
resultados quanto à disponibilidade de informação. Os pequenos produtores rurais, 
organizados, podendo contar com um planejamento efetivo, poderão, em face desse 
fortalecimento de associações, contar com práticas formalmente explicitadas de 
registro das informações relevantes para suas decisões. Em Iúna tem grande força a 
indústria do artesanato. 

Assim, foi criada a Federação das Associações Comunitárias dos Agricultores 
Familiares Rurais de Iúna e Irupi, a FACI, situada na sede do município de Iúna, que 
congrega 20 associações filiadas neste município, além de 12 existentes em Irupi, 
envolvendo diretamente 900 famílias rurais. A finalidade é comercializar o café, 
favorecendo um mercado solidário, que incida diretamente na organização da 
produção.  

O setor agrícola é responsável por 29,4% do PIB do município, segundo dados 
do INCAPER Iúna (RODRIGUES et al., 2011). Agenciando uma verdadeira rede de 
relações e de interlocuções sociais e comerciais, a cadeia de produtos da 
agropecuária representa para o município um móbil de grande relevância. Assim, 
todo o comércio e serviços dependem das atividades agropecuárias.  
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Contando com uma economia de base agrícola, o café responde pela atividade 
principal do município e ocupa uma área significativa, além de ser estrutura para 
outras atividades, a exemplo, o turismo sustentável, a agroindústria e o artesanato. 
Há ainda, culturas diversas como a da fruticultura, feijão, milho e mandioca, porém 
de menor expressão. Cerca de 30% da área do município são cobertos por Mata 
Atlântica, em fragmentos distribuídos pelas comunidades. Há também atividades 
relacionadas ao turismo ecológico, no município. 
Aproximadamente 20% das propriedades rurais desse município têm no máximo 20 
ha de área, 5% são médias e pequenas propriedades e 72% são minifúndios rurais. 
Esses dados estão de acordo com o que afirmam FUNK et al. (2006), para quem a 
agricultura familiar é responsável pela maior parte da produção de alimentos no 
Brasil, apresentando ainda, produção diversificada, denominada pluriatividade. 
Segundo ANJOS (2003) a pluriatividade é uma tendência mundial e consiste na 
diversificação das atividades no estabelecimento agrícola, fazendo com que a 
identidade entre família e unidade de produção deixe de existir. O autor afirma que a 
pluriatividade não é uma realidade dos países ricos e desenvolvidos, conforme foi 
constatado nesse trabalho, pois existe pluriatividade no Território do Caparaó. 

O entorno do Parque Nacional do Caparaó, é contemplado por políticas de 
desenvolvimento rural com princípios sustentáveis, que buscam a efetivação de um 
meio rural desenvolvido e uma agricultura rentável, consolidada com alternativas 
complementares de geração de renda. A diversificação é percebida como uma das 
alternativas que possibilitem aos produtores maiores rendas e melhores condições 
de vida (GOBBO, 2013).  

Segundo CÂNDIDA (2010), diversificação é o exercício simultâneo ou 
sucessivo, por uma mesma pessoa, de várias atividades, no sentido de tornar mais 
competitivas as explorações agrícolas, por meio de alternativas que se 
complementem, e também no sentido de preservar e de potenciar as características, 
os valores, as tradições, o patrimônio e os recursos endógenos de cada território, 
propiciando o seu desenvolvimento sustentado e tornando-o atrativo (CÂNDIDA, 
2010). 

Para SANTANA & JUNTA (2009), a diversificação rural consiste na 
implantação simultânea de atividades agrícolas e não agrícolas em uma 
propriedade, configurando-se por meio de um mercado indiferenciado, que combina 
desde a prestação de serviços manuais até o emprego temporário nas indústrias 
tradicionais (agroindústria, têxtil) ou, pela combinação de atividades urbanas do 
setor terciário com a administração das atividades agropecuárias e do turismo rural. 
Por exemplo, uma propriedade que produza café, milho, leite e crie suínos é 
considerada uma propriedade diversificada.  

A diversificação pode representar a redução do risco para o produtor, pela 
dependência de uma única cultura e uma forma de sobrevivência. Mas, de acordo 
com GRAZIANO DA SILVA (1992), diversificar apenas a produção agrícola de uma 
região não resolve. Isso traz poucas melhorias à renda das famílias agrícolas pobres 
que dependem dos mercados locais de trabalho. SANTANA & JUNTA (2009) 
afirmam que as políticas devem assumir um enfoque integrador das atividades 
agrícolas e não agrícolas, ao mesmo tempo em que utilizem diferentes instrumentos 
para promover um modelo de desenvolvimento rural que permita aos seus 
habitantes melhorar suas condições de emprego, renda e qualidade de vida. 

A diversificação rural pode, então, ser caracterizada como pluriatividade que, 
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de acordo com GRAZIANO DA SILVA (1992), é considerada a nova base da 
agricultura moderna, vez que considera fundamental a criação de um novo conjunto 
de políticas não agrícolas para impulsionar o desenvolvimento das áreas rurais, 
proporcionando condições para que se possa alcançar a cidadania no meio rural, 
sem a necessidade de migrar para as cidades (SANTANA & JUNTA, 2009).  

Para DEL GROSSI (2008), o surgimento de novas atividades, agrícolas e não-
agrícolas, é consequência do progresso técnico no processo de agropecuária, que 
simplifica as tarefas, poupando mão-de-obra. De acordo com o autor, o crescimento 
das atividades não-agrícolas compensa a redução do número de pessoas ocupadas 
com as atividades agrícolas. Situação semelhante é apontada por BUAINAIN & 
DEDECCA (2008), que a transformação das atividades agrícolas é acompanhada 
por seu maior entrelaçamento com aquelas de natureza não-agrícola.  

GUANZIROLI et al. (2012), estudando os censos agropecuários de 1996 e de 
2005, mostraram que a participação da agricultura familiar na produção 
agropecuária do país é da ordem de 37,9%. Dados da EMBRAPA (2014) apontam 
que o número de estabelecimentos de agricultura familiar compreende 84% do total 
de estabelecimentos agrícolas, no Brasil, envolvendo o trabalho de 14 milhões de 
pessoas, em 4,3 milhões de unidades produtivas, o que representa 74% das 
ocupações e 25% das áreas produtivas do país. 

Apesar de ser tema bastante conhecido da comunidade acadêmica, nunca é 
demais frisar que, na agricultura familiar, o trabalho da própria família é o 
responsável pela geração de renda (ANDRIOLI, 2008; TOMASETTO et al., 2009), 
fato que diferencia a agricultura familiar da agricultura patronal. Outra característica 
da agricultura familiar é que ela integra produção e consumo (ANDRIOLI, 2008). A 
agricultura familiar apresenta diversidade de produção e prioriza o abastecimento da 
própria família, comercializando apenas o excedente (CALLADO et al., 2007). Os 
agricultores familiares, assim como outros produtores de bens e serviços, buscam 
auferir o melhor resultado possível de suas atividades, lançando mão de estratégias 
que incluem a gestão adequada dos custos. Nesse contexto, podem ser de grande 
força as associações de agricultores (SOUZA FILHO et al., 2004).  

Conciliando todos estes atributos e aptidões dos municípios estudados, existe, 
na microrregião do Caparaó, um consórcio intitulado Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento da Região do Caparaó, que atua principalmente no lado capixaba 
do parque. Criado por um fórum constituído em 1995, o consórcio é composto pelos 
municípios capixabas componentes da microrregião do Caparaó e por várias ONG. 
Busca o desenvolvimento sustentável da região, por meio de metodologias 
participativas, destacadamente focadas na integração, cooperação e parceria entre 
os diversos atores.  

O Consórcio Caparaó desenvolve ações que buscam a melhoria contínua da 
qualidade de vida da população local. Para isso, fomenta programas e projetos 
destinados a promover e acelerar o desenvolvimento socioeconômico, ambiental, 
cultural, do turismo e da história da região. Aliado a tudo isso, promove programas 
destinados à recuperação, conservação e preservação do meio ambiente, buscando 
garantir a preservação das riquezas naturais que integram o Território Caparaó. 

Nos últimos anos, o papel das pequenas propriedades familiares no contexto 
da produção do setor primário tem recebido mais atenção. Embora os agricultores 
familiares enfrentem muitas dificuldades para se inserir no mercado capitalista, a 
agricultura familiar é uma oportunidade potencial para a obtenção e manutenção de 
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renda e de trabalho por um número significativo de pessoas, que poderiam estar 
excluídas da cadeia produtiva, em estabelecimentos de agricultura não-familiar 
(DAMETTO & MORETTO, 2013).  

Segundo SOUZA FILHO et al. (2004) a agricultura familiar costuma ser 
caracterizada como um setor atrasado, do ponto de vista econômico, tecnológico e 
social, que visa apenas à produção de alimentos básicos, em regime de 
subsistência. Entretanto essa imagem estereotipada da agricultura familiar não 
corresponde à realidade, pois o universo da agricultura familiar no Brasil é 
extremamente heterogêneo, incluindo famílias muito pobres e também famílias com 
muitos recursos, entendidos como conhecimento, tecnologia e dinheiro para investir. 
DIAS (2006) afirma que a atividade rural é marcada pela coexistência de grandes 
disparidades no acesso à terra, nas relações de produção, na tecnologia utilizada e 
no valor e destino da produção. No Território Caparaó, as duas realidades foram 
encontradas: famílias com poucos recursos e famílias abastadas, todas praticando a 
agricultura familiar.  

A organização socioeconômica e cultural do Território Caparaó é semelhante à 
de outras regiões do Brasil. ALMEIDA et al. (2006), por exemplo, encontraram 
situação semelhante em vários municípios de Pernambuco, onde a maioria das 
propriedades é de produção familiar, predominando os minifúndios, herança de pais 
a filhos. As terras são ocupados por pastagem e a bovinocultura de corte é a 
atividade principal, com animais pastejando o ano inteiro. Os proprietários 
geralmente têm mais de 40 anos e cursaram apenas o Ensino Fundamental.  
A agricultura, além da importância no setor econômico, tem valor como setor 
estratégico e desempenha importantes funções em relação ao equilíbrio territorial e 
ambiental.  

Os problemas associados com aspectos de gestão merecem atenção 
especial, pois a grande maioria dos pequenos e médios produtores tem sérias 
deficiências gerenciais, aumentando a frequência de empreendimentos familiares 
mal remunerados (LAZZAROTTO & FIORAVANÇO, 2012). No caso específico das 
pequenas propriedades rurais familiares, há maior precariedade tanto no que diz 
respeito aos métodos utilizados para a projeção e a aferição dos resultados, quanto 
na disponibilidade de informação. Os pequenos produtores rurais, que trabalham em 
estabelecimentos de agricultura familiar, geralmente apresentam baixo grau de 
organização e planejamento e raramente mantêm um registro organizado das 
informações relevantes para orientação da tomada de decisões (CLEMENTE et al., 
2010). Essa é a realidade dos agricultores familiares do Território Caparaó, apesar 
das associações de produtores rurais e do Consórcio Caparaó. 

 
CONCLUSÕES 

O modelo de gestão rural familiar atualmente adotado pelas diversas 
propriedades analisadas apresenta administração precária e falta de controle de 
custos de produção.  

A grande maioria das propriedades rurais representa imóvel de família, 
passado de pais a filhos.  

A agricultura familiar tem relevância na manutenção do setor primário, 
sobretudo dos municípios de Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço e Irupi. 

Existe uma distinção patente entre as propriedades, algumas isoladas e com 
recursos mínimos, outras dotadas de tecnologias de informação e participativas nas 
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associações de agricultores, economicamente agressivas e capazes de escoar a 
produção.  
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