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RESUMO 

 

O presente trabalho analisou a sucessão familiar como mecanismo social essencial para 

evitando o esvaziamento do meio rural. O objetivo é comparar pequenas propriedades rurais 

diversificadas e com monoculturas com relação às oportunidades e possibilidades de sucessão 

familiar. O universo empírico foi o município de Tapejara da região nordeste do estado do 

Rio Grande do Sul. O trabalho elenca os principais motivos que contribuíram para a sucessão 

no empreendimento familiar. A pesquisa, realizada entre outubro e novembro de 2017, foi de 

abordagem qualitativa, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário 

semiestruturado aplicado a seis agricultores.  Constatou-se que o principal motivo para os 

proprietários diversificarem os sistemas de produção foi de ordem financeira. Entretanto, isso 

demanda das unidades de produção disponibilidade de capital e mão de obra. Em 

contrapartida, as propriedades com monocultivo não contavam como capitais natural, físico, 

humano, social e financeiro. Este estudo pode auxiliar os produtores da região a desenvolver 

formas alternativas de diversificação visando à permanência no campo. 

 

 

Palavras-chave: sucessão familiar, agricultura, renda, diversidade, monocultor. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study analyzed family succession as an essential social mechanism to avoid the 

emptying of the rural environment. The objective is to compare small and diversified rural 

properties with monocultures in relation to the opportunities and possibilities of family 

succession. The empirical universe was the municipality of Tapejara in the northeastern 

region of the state of Rio Grande of Sul. The work lists the main reasons that contributed to 

the succession in the family enterprise. The research, carried out between October and 

November of 2017, was of qualitative approach, having as instrument of data collection a 

semi-structured questionnaire applied to six farmers. It was found that the main reason for the 

owners to diversify the production systems was financial. However, this demands from the 

units of production availability of capital and labor. On the other hand, monoculture 

properties did not count as natural, physical, human, social and financial capital. This study 

may help producers in the region develop alternative forms of diversification to stay in the 

field. 

 

Keywords: family succession, agriculture, income, diversity, monoculture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A agricultura tem desempenhado um papel relevante no desenvolvimento do país, por 

meio de aspectos como: geração de emprego e renda, produção de alimentos e matérias 

primas, e sustentação da balança comercial (CELLA, 2002). Diante disso, se torna relevante 

manter atuantes às propriedades rurais para que o país não seja abatido pela escassez de 

alimentos, superpopulação urbana e pobreza. A agricultura é o alicerce e segurança alimentar. 

Atualmente, o pequeno produtor precisa diversificar para autosustentar a si próprio, 

sua família e sua propriedade, e assim mantê-la consolidada e produtiva. Além disso, outro 

fator importante e relevante para manter as propriedades rurais é a disponibilidade de mão-de-

obra para trabalhar na agricultura. Desta forma, cabe incentivar e motivar a sucessão familiar 

como alternativa de se manter as propriedades rurais, dando incentivos aos jovens para 

permanecerem nas suas origens.1  

Assim, para quem está trabalhando na agricultura existem alternativas desafiadoras e 

potencialidades a serem enfrentadas. A perspectiva dos jovens em relação ao futuro na 

agricultura envolve buscar alternativas para diversificar as fontes de ocupação e rendimento, o 

que depende da maneira como organiza os processos de trabalho.  Diante desses desafios, as 

propriedades rurais, devem superá-los, pois, na maioria das vezes, a limitação ao acessar os 

recursos estratégicos se torna limitado e, em virtude disso, o agricultor encontra dificuldades 

na geração de renda nas atividades da propriedade.  

A diversificação dos meios de subsistência pode ocorrer por meio de atividades 

ligadas direta ou indiretamente a produção agropecuária, ou alternativas produtivas fora da 

agricultura, desenvolvidas de acordo com os recursos tangíveis e/ou intangíveis que possam 

ser explorados (PADILHA, 2009) 

A pequena propriedade rural encontra dificuldades para se sustentar apenas a partir do 

plantio de grãos, porque a quantidade de terra geralmente é insuficiente. A necessidade de ter 

mais de um meio de renda estimular, portanto, a diversificação das fontes de renda. Esta é 

uma das razões para que, nas pequenas propriedades que trabalham com monocultura de 

grãos com plantio de inverno e verão, os sucessores buscam alternativas fora da propriedade. 

Pois existem ainda muitas propriedades rurais que mantem-se na monocultura. O presente 

trabalho tem como objetivo analisar comparativamente pequenas propriedades rurais 

                                                 
1 Devido ao esvaziamento do meio rural, apenas cerca de um quarto da população economicamente ativa nos 

países desenvolvidos reside em áreas rurais (ABRAMOVAY, 2000). 
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diversificadas e monoculturas no que diz respeito à influência deste fator para o processo de 

sucessão familiar no município de Tapejara. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo se justifica pelo interesse do autor em pesquisar e conhecer mais 

sobre este assunto, tendo em vista, que atua como engenheiro agrônomo numa cooperativa 

agrícola no setor de assistência técnica para pequenos produtores rurais, a qual tem grande 

preocupação com as condições de sucessão na agricultura familiar, sendo que atende 

propriedades que desenvolvem somente a monocultura e propriedades diversificadas. 

Segundo Santos (2013), por possuir, normalmente, pouca área para produzir e 

sustentar sua família, a agricultura familiar busca diversificar a unidade produtiva. Pois, 

através da diversificação é possível às famílias agricultoras obter melhores condições de vida 

e garantir maior sustentabilidade. A diversificação não apenas é vista como uma alternativa de 

renda, mas de sustento e de modo de viver das famílias que buscam resultados financeiros. 

Estes, por sua vez, veem a promover melhores condições de vida, para que a família possa 

usufruir mais conforto para viver e trabalhar (SANTOS, 2013).  

Percebe-se o quanto é importante repensar e analisar o tema abordado pela 

necessidade que se tem de se manter as pequenas propriedades rurais. Portanto o estudo 

justifica-se na necessidade de buscar informações sobre as situações que ocorrem nas 

propriedades em processo de sucessão familiar e que demonstram os motivos que direcionam 

e que levam os jovens a permanecerem ou migrarem.  

A escolha do tema para o presente projeto também está associada às observações do 

autor, como extensionista rural, de que os jovens permanecem no meio rural, quando 

encontram alternativas diversas de gerar renda no interior da propriedade rural. Por sua vez, o 

monocultor em pequenas propriedades estimula a busca de uma renda mensal em outros 

setores, fora da propriedade rural, tornando-se uma porta de saída para os jovens.  

O presente estudo questionou: Quais são as alternativas que as pequenas propriedades 

rurais diversificadas e as propriedades rurais com monocultivo estabelecem para o processo 

de sucessão familiar no município de Tapejara? 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar comparativamente as alternativas de sucessão familiar em propriedades rurais 

com diversificação e com monoculturas no município de Tapejara-RS. 

  

3.2 Objetivos Específicos 

 

. Comparar e identificar as diferenças do processo de sucessão familiar nas pequenas 

propriedades diversificadas e monocultoras.  

. Avaliar os principais motivos que contribuem para a permanência dos jovens no meio 

rural e consequente sucessão no empreendimento familiar, identificando os desafios e as 

perspectivas sobre a sucessão familiar na propriedade rural em relação ao futuro na 

agricultura;  

. Analisar o processo de diversificação na propriedade rural, para aumentar a 

rentabilidade da propriedade. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para Minayo (1992), metodologia de pesquisa é o caminho do pensamento e prática 

exercida na abordagem da realidade. Neste sentido, a metodologia ocupa um lugar central no 

interior das teorias e está sempre referida a ela.  

Ao realizar uma pesquisa, a escolha das técnicas e o modelo são relevantes, pois é 

através delas serão definidos as limitações e os parâmetros que irão permitir que os objetivos 

propostos sejam alcançados, e assim, o problema de pesquisa seja manifesto e entendido. 

Em relação às abordagens metodológicas utilizadas para que os objetivos propostos 

fossem alcançados, optou-se por uma pesquisa de cunho qualitativo, uma vez que estimulou 

os entrevistados a pensar sobre a questão da sucessão rural. Diehl (2004, p. 46) argumenta que 

“a pesquisa qualitativa descreve a complexidade de determinado problema, sendo necessário 

compreender e classificar os processos dinâmicos vividos nos grupos, contribuir no processo 

de mudança, possibilitando o entendimento das mais variadas particularidades dos 

indivíduos”.  

Esta pesquisa caracterizou-se como estudo qualitativo de caráter descritivo.  Para 

Diehl e Tatim (2004, p. 54), a pesquisa descritiva tem como finalidade principal “a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis”. Ainda segundo os autores, a metodologia é “o estudo e avaliação de 

diversos métodos, com a finalidade de identificar possibilidades e limitações no âmbito de sua 

aplicação no processo de pesquisa cientifica”. 

O estudo buscou atingir seus objetivos comparando as propriedades rurais em 

processo de sucessão familiar, através de uma pesquisa in loco, isto é, no próprio local ou 

lugar em que a temática se evidência.  As famílias escolhidas para a pesquisa contemplaram 

todos os quesitos de uma sucessão familiar, onde os filhos permaneceram trabalhando na 

propriedade, havendo diversificação em vários setores. Sendo que foram escolhidas por 

residirem próximas a residência e domicílio do autor, e também pelo mesmo prestar 

assistência técnica agrícola através da cooperativa que atua. Foram ainda selecionadas as 

famílias com monocultivo agrícola onde os sucessores tiveram que buscar fora da 

propriedade, alternativas de renda para sobrevivência através de ativos não agrícolas. 

Portanto, para a realização do estudo foram selecionadas famílias que vivenciam o processo 

de sucessão familiar, sendo pequenas propriedades rurais diversificadas e outras apenas com 

monocultivo de grãos. 
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Através de um questionário que foi elaborado e formulado pelo autor do estudo com 

questões abertas e fechadas pertinentes ao assunto foi possível coletar os dados. Segundo Gil 

(2002) ao elaborar um questionário deve ser definido as responsabilidades do pesquisador 

referentes à: tamanho, natureza, conteúdo e duração de tempo de aplicação do questionário. O 

questionário seguiu um roteiro lógico tornando possível alcançar os objetivos delineados para 

o presente estudo. 

Gil (2002) descreve ainda que o questionário é o instrumento de coleta de informação, 

utilizado numa sondagem ou inquérito. Ainda é considerada uma técnica de investigação 

social composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito 

de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado. 

Para a coleta de dados, os produtores foram divididos em dois grupos de agricultores 

com pequenas propriedades rurais com área compreendida até 50 ha. Cada grupo compõe-se 

de três famílias. Um grupo possui diversidade de produção em suas propriedades, como: 

agroindústria (embutidos de salame), avicultura e pecuária de leite, e fruticultura. O outro 

grupo foi formado por famílias que desenvolvem apenas o monocultivo de grãos em suas 

propriedades. A análise e interpretação dos dados coletados foram realizadas conforme 

sugerem Diehl e Tatim (2004, p. 85), por meio da seleção (consiste na verificação detalhada 

dos dados coletados a fim de detectar falhas ou erros, evitando informações confusas); 

classificação (consiste na ordenação dos dados, de acordo com determinado critério, os quais 

orientam sua divisão em classes ou categorias); e representação (apresentação dos dados de 

forma que se facilite o processo de inter-relação entre eles e sua relação com o objeto de 

pesquisa). 
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5 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

É importante ter uma visão geral do município de Tapejara2, localizado na Região Sul 

do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, sendo que este está situado na região nordeste do 

RS, na zona de relevo do planalto médio, pertencente à microrregião geográfica de Passo 

Fundo. A população é estimada em 21.809 habitantes PIB do município é de R$ 

690.670.000,00 (IBGE 2014) e o PIB per capita chega a R$ 32.541,93 (IBGE 2014). 

 

Figura 1. Mapa da localização de Tapejara no Estado do Rio Grande do sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://jotag.com.br/localizacao. php 

  

Posteriormente às comunidades indígenas, a colonização do Rio Grande do Sul foi 

feita, inicialmente, pelos portugueses (principalmente Açorianos) e, após 1824, por alemães 

que colonizaram a região da depressão central do estado. Por último, em 1875, com as 

melhores terras do RS ocupadas por alemães, os imigrantes italianos procuraram terras que se 

assemelhavam mais com o relevo e clima de seu berço europeu, expandindo-se então a 

colonização ao norte, nordeste e noroeste do Estado. Esta é a origem da ocupação das terras 

de Tapejara. 

No início da colonização, a existência de terrenos favoráveis e a terra fértil 

favoreceram o desenvolvimento da lavoura do feijão, arroz, trigo, árvores frutíferas, videira, 

                                                 
2 Tapejara é uma palavra de origem indígena e significa “Senhor dos Caminhos.” “TAPE” = caminho + 

“YARA” = senhor, guia. Foi assim chamada desde 1940, embora sua emancipação somente tenha ocorrido em 

09/08/1955, através da Lei 2.667. 
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pastagens e erva mate. Com o passar do tempo, além de plantarem para consumo, os 

imigrantes vendiam nas casas comerciais e nas pequenas indústrias que começaram a surgir. 

Mais tarde, as plantações de frutas e erva mate foram diminuindo e sendo substituídas pela 

criação de animais, como frango, suíno e bovino e ao mesmo tempo, com a plantação de trigo 

e milho. 

A produção de trigo foi importante para o desenvolvimento da região. A mesma foi 

estimulada por uma campanha do então presidente Getúlio Vargas que dizia: “Plantai trigo, 

ele é a fartura do lar, a gloria dos campos e a riqueza da Pátria”. O trigo era cultivado para a 

subsistência e, do que sobrava, parte era guardado para semente e o restante transportado e 

vendido aos moinhos. 

Quanto ao milho, que era cultivado para a subsistência humana, farinha, grão e farelo 

para os animais, o excedente era vendido para moinhos da região. Durante a década de 40 

houve grande impulso do meio rural, especialmente para os pequenos produtores, quando se 

intensificou o avanço do capitalismo no campo em todos os países com potencial de 

desenvolvimento e crescimento econômico.  

Até a metade do século passado Tapejara era essencialmente agrícola, voltada 

principalmente a agricultura familiar, tradicional, e adaptada às necessidades e condições de 

vegetação, clima, solo, mão de obra, tamanho da área, infraestrutura e instrumentos de 

trabalho. O município tinha na agricultura sua principal fonte de renda. 

Na paisagem de Tapejara, antes de se dar a modernização na agricultura, predominava 

vegetação rasteira e árvores nativas como as araucárias. Havia um município tomado pela 

mata, que aos poucos foi sendo derrubado para iniciar a produção de alimentos. As mudanças 

aconteceram a partir dos primeiros colonizadores que começaram a mudar este cenário, onde 

a paisagem natural passou a dar espaço a pequenas lavouras, a construção de casas e de uma 

cidade que, pelo seu rápido crescimento, em pouco tempo teve sua emancipação politica e 

administrativa.  

 Tapejara é um município de destaque na região, com uma agricultura forte, 

agroindústrias em pleno desenvolvimento e crescimento, apresentando uma grande 

diversidade cultural, social e econômica. As comunidades possuem uma grande 

diversificação, apresentando produtores rurais que ainda conservam as origens dos seus 

antepassados, seus costumes e suas crenças, suas técnicas de produção. Conciliam isto a um 

alto grau de modernização, apresentando máquinas e equipamentos modernos, associado a 

novas tecnologias de produção, como as variedades geneticamente modificadas. Vários 
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produtores buscaram a diversificação de suas rendas através da criação de agroindústrias, 

outros com aviários, pecuária, pomares e hortifrutigranjeiros. 

As principais atividades agropecuárias desenvolvidas no município são soja, gado 

leiteiro e avicultura, pois destes provêm às principais fontes de renda dos produtores, que 

tentam diversificar para um desenvolvimento que gere renda e maior qualidade de vida.   

Alguns produtores buscaram a implementação de suas rendas através da criação de 

agroindústrias.  Estas agroindústrias exercem um papel fundamental, movimentando grande 

parte da economia do município, contribuindo para a diminuição do êxodo rural, 

incrementando a diversificação nas propriedades, promovendo o desenvolvimento rural, e 

assim, gerando emprego e renda. Como veremos à frente, as agroindústrias constituem uma 

alternativa para os jovens permanecerem no campo. 
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6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Na fundamentação teórica da presente investigação foi buscado trazer conceitos sobre 

diversificação na propriedade rural e monocultivo.  

É destacado como a pequena propriedade rural se organiza, e as alternativas 

encontradas no processo de sucessão família rural a partir da diversificação. Destacam-se as 

estratégias que estão sendo usadas pelos agricultores para diversificar as propriedades rurais e 

sustentá-las, e como se dá o processo de diversificação nessas propriedades gerando renda.  

Também sobre o monocultivo, ou seja, a produção de apenas uma cultura existe 

atualmente uma preocupação sobre as propriedades rurais baseadas na monocultura, pois o 

mercado e a busca por renda têm feito às famílias buscarem a diversificação rural. Entretanto, 

os produtores que vivem da monocultura, geralmente possuem uma área de terra para cultivo 

maior. 

A sucessão na agricultura familiar tem sido tema de amplos debates. O processo 

sucessório é vital para a sobrevivência de uma propriedade rural. A transferência da 

propriedade envolve aspectos legais e financeiros, no sentido de garantir a viabilidade e a 

integridade da propriedade e, ao mesmo tempo, manter relações familiares positivas. Essa 

temática vem apontando transformações que poderão comprometer o futuro da propriedade e 

dos membros da família, tanto para famílias que trabalham no monocultivo, como para que 

trabalham de maneira diversificada. 

Conttini (2010) coloca ser indispensável, a geração de novos conhecimentos e 

tecnologias na agricultura, incluindo temas como o manejo sustentável dos sistemas 

produtivos e o planejamento ambiental, com base em zoneamentos agroecológicos. 

Assad (2009) coloca ser importante que se promova a substituição gradual dos 

sistemas agrícolas simplificados, como as monoculturas, por sistemas mais diversificados, 

principalmente para os sistemas rotacionais, que permitem uma maior integração da produção. 

O acentuado êxodo rural nas últimas décadas diminuiu de forma expressiva a 

população rural, comprometendo a reprodução social dos agricultores. Lavandoski (2011) 

demonstra que muitas propriedades encontram-se sem perspectiva de continuidade de um de 

seus membros para gerenciar e trabalhar na propriedade familiar. Esvaziamento do campo, 

atraso social, exclusão, melhoria da qualidade de vida, reprodução social e econômica, 

desenvolvimento rural sustentável, são temas que emergem quando se inicia um debate sobre 
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êxodo rural ou quando buscamos entender os motivos que direcionam jovens agricultores a 

permanecer no meio rural. 

Nas últimas décadas, não conseguindo acompanhar o desenvolvimento da 

modernização na agricultura, ampliando suas potencialidades e diversificações na 

propriedade, muitos agricultores familiares saíram do campo, gerando com isso redução da 

populacional rural. Convencer os filhos a permanecer na atividade torna-se uma prova de 

resistência para muitos pais.  

 

A sucessão das propriedades familiares tem sido um grande desafio para os 

agricultores familiares e entidades que atuam no campo. Esse assunto tem se tornado 

tema de pesquisas nos espaços acadêmicos e dentro das organizações que atuam 

com a agricultura familiar. A sucessão é importante fenômeno da agricultura 

familiar, pois a continuidade pelos filhos da atividade econômica que a família 

desenvolve representa importante contribuição social e econômica ao país. 

Compreende, além do aprendizado de um ofício, a gestão de um patrimônio 

imobilizado em terras e em outros capitais (LAVANDOSKI, 2011, p.33). 

 

 

Neste contexto, qualquer unidade de produção familiar depende para a sua 

continuidade da sucessão e essa depende do fortalecimento da produção de modo geral. 

Nestes termos, a temática da diversificação produtiva no processo de sucessão rural em 

pequenas propriedades rurais focaliza desafios e potencialidades para a permanência da 

juventude no campo, pois se trata de indivíduos em fase de profunda mudança psicossocial, 

buscando sentido para suas vidas. Abordando-se os jovens no meio rural, surgem 

questionamentos quanto à permanência na propriedade, e consequentemente, a continuidade 

dos afazeres da família ou ao abandono da propriedade rural familiar com vistas à mudança 

do modo de vida nas cidades (TROIAN; DALCIN; OLIVEIRA, 2009). 

 

Mas o debate sobre o processo sucessório não deve ser desvinculado de outras 

questões que afetam a reprodução social da agricultura familiar. Isso porque os 

dilemas envolvidos nas (in) definições que interferem na dinâmica sucessória não 

resultam apenas de fatores endógenos às famílias agricultoras, mas são também 

influenciados pelas consequências de problemas estruturais ainda não resolvidos no 

mundo rural e que afetam, com maior ou menor intensidade, diferentes segmentos 

da população rural brasileira, sobretudo os grupos sociais tradicionalmente excluídos 

das políticas públicas, do acesso a terra e dos direitos de cidadania 

(STROPASOLAS, 2011, p.54). 

 

Para Conttini (2010) a falta de perspectiva na atividade agrícola e a renda são os 

motivos mais comuns que fazem o jovem repensar seu trabalho no espaço rural. Portanto, é 

necessário criar espaços de discussão acerca de projetos que viabilizem a estabilidade 
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financeira de quem deseja permanecer na agricultura. Um dos meios mais rápidos é 

acompanhar a modernização na agricultura onde existem hoje outros métodos de preparo da 

terra como, por exemplo, a integração lavoura e pecuária, com a rotação de cultura que gera 

mais produtividade, sendo um grande avanço tecnológico e de informações que se tem acesso 

com profissionais qualificados que orientam a agricultura. Integração lavoura-pecuária como 

uma nova prática capaz de gerar renda e, quicá, dar mais perspectiva ao jovem rural. 

O sistema de integração lavoura-pecuária (ILP) é uma atividade em pleno 

desenvolvimento e prática, que rende excelentes resultados a quem segue este manejo com 

orientação de técnicos, pois há necessidade de conciliar a produção de pasto e a do animal em 

pastejo, além da lavoura em sucessão.  A ILP busca benefícios agronômicos, econômicos e 

ambientais, adaptando-as na realidade do dia-a-dia na propriedade.  

Para Conttini (2010) pode ser aplicada nas diversas regiões do país, entendendo que 

diversificar as atividades faz com que se acaba com a ideia do monocultivo na agricultura, 

sendo que a ideia é produzir de maneira diversificada. 

No mundo em constantes mudanças a agricultura se transforma muito rapidamente, 

com tendência a especialização, com sistemas de produção e de uniformização na forma de 

ocupação do solo em escala no território. A agricultura é uma forma de trabalho que exige 

criatividade, desempenho e observação da realidade para ver as demandas do momento e 

produzir de forma diversificada que de retorno financeiro e assim a sucessão familiar seja 

algo concreto.  

Segundo Conttini (2010) para o monocultor um dos motivos de haver uma reduzida 

sucessão familiar esta vinculado ao fato, das novas tecnologias que foram inseridas na 

propriedade rural, e assim mecanizando as propriedades para a produção agrícola, 

Consequentemente, provocando uma redução na mão de obra para as famílias que se 

sustentavam apenas do cultivo de uma variedade de grãos. 

Quando uma propriedade é pequena e tem grande parte de sua renda na 

sustentabilidade advinda da agricultura, é essencial saber planejar suas lavouras integradas 

com uma agricultura sustentável, também como exemplo a pecuária, visto que a agricultura 

familiar demonstra grande importância neste setor, com produtos destinados ao comércio 

interno e externo. (PEREIRA, 2013). 

Assim sendo, obter uma renda extra, diversificando a propriedade passa a ser 

fundamental para que a sucessão familiar aconteça, de forma a garantir a permanência do 
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jovem no campo com o uso de tecnologias que fazem uso adequado da terra e demais recursos 

naturais, para que se produza renda durante todo o ano  

As formas de integração entre lavoura e pecuária, num sistema misto de produção 

animal e vegetal, representam interesse para grande parte de produtores que almejam um bom 

desenvolvimento rural, pois veem diferentes possibilidades de ocupação do solo numa 

biodiversidade vegetal e animal. Os sistemas de integração envolvem a produção de grãos, 

fibras, madeira, energia, leite ou carne na mesma área, em plantios em rotação, consorciação e 

sucessão. 

A diversificação é fator fundamental para a permanência da população rural. Ellis 

(1998) entende ser de grande importância abordar os meios de vida através da diversificação, 

destacando a capacidade de se promover a diversidade socialmente e economicamente, 

oportunizando assim às famílias dos agricultores para diversificar seu meio, modo e local de 

vida. Do mesmo modo, Perondi (2007) define a diversificação dos meios de produção como 

“um processo pelo qual a família constrói uma crescente diversidade nos portfólios de 

atividades e disponibiliza os recursos para sobreviver e melhorar seu nível de vida”. Ainda 

segundo o autor Ellis (1998), para tanto se destaca a importância de preservar, potencializar e 

qualificar a capacidade de trabalho dos membros da família rural.  

Compete a cada família determinar quais as alternativas de atividades de 

diversificação que podem promover na propriedade rural para aumentar a sua renda e 

sustentabilidade. Sette (1999) aborda que o proprietário rural para ser bem sucedido em sua 

propriedade, além de planejamento e gerenciamento, deve sempre pensar antes no que irão 

produzir, quais são as atividades mais adequadas ao seu contexto, bem como quais produtos e 

atividades são mais lucrativas quando combinadas na sua propriedade. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste item foram analisados e interpretados os dados coletados nas propriedades rurais 

escolhidas com o objetivo de analisar comparativamente as alternativas ou estratégias de 

sucessão familiar nas pequenas propriedades rurais com diversificação ou monocultor. Para 

tanto, foram entrevistadas seis famílias em processo de sucessão familiar no município de 

Tapejara, sendo três que trabalham com a diversificação rural e três famílias que desenvolvem 

o monocultivo de grãos.  

Todas as famílias estudadas são consideradas de pequenas propriedades. O foco da 

análise foi o processo de sucessão familiar, bem como avaliar os principais motivos que 

contribuem para a permanência dos jovens e consequente sucessão no empreendimento 

familiar. Também se buscou identificar os desafios e as perspectivas sobre a sucessão familiar 

na propriedade rural em relação ao futuro na agricultura.  

 

7.1 Famílias com alternativas de diversificação rural 

 

A primeira propriedade pesquisa foi do senhor Ari. Em virtude da pequena quantidade 

de terra disponível, este agricultor começou a diversificar a produção para complementar a 

renda.  Ari teve dois filhos, sendo que a filha mais velha estudou e se formou em Farmácia, e 

se mudou para outra cidade. Já o filho mais novo se formou na escola Agrotécnica Federal de 

Sertão. Hoje, juntamente, com seus pais e esposa, trabalha e administra a propriedade. 

Atualmente, a propriedade conta com uma área de 40 hectares, onde se desenvolvem 

as atividades de produção de commodities como soja, milho, trigo e cevada, além da atividade 

de piscicultura, frangos de corte, fruticultura de ameixas e pêssegos, produção de hortaliça, 

produção de queijos coloniais, além de cultivar inúmeras culturas vendidas como mandiocas, 

batata doce, batatinha inglesa, milho verde entre outras, que servem para o sustento da família 

e o excedente comercializam. Conforme destacou o entrevistado, “A diversificação ocorreu 

para aumentar a fonte de renda, e para que meu filho pudesse permanecer na agricultura”. O 

mesmo ainda destaca a importância do planejamento e do conhecimento, pois cada atividade 

necessita de infraestrutura diferenciada. 

A propriedade rural busca o aperfeiçoamento diário das atividades, juntamente, busca 

de uma forma correta de produção que seja ecológica, onde os proprietários tentam visar o 

maior lucro possível sem degradar o meio ambiente.  As atividades são realizadas com muito 
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trabalho, empenho, boa vontade e dedicação para que possam ter boa produtividade, 

qualidade e, assim, maior lucratividade em uma área onde existe a sustentabilidade 

interligando todas as diversificadas áreas de produção. Segundo destacou o entrevistado, é 

possível abranger inúmeras atividades na lavoura, mas ter o cuidado de fazer tudo com 

planejamento, organização e prudência para ter o retorno merecido. 

Quando questionado sobre as potencialidades encontradas na atividade, seu Ari 

destacou: “Produtos de qualidade que são facilmente vendidos, uma grande procura devido à 

diversidade”. Grande parte dos produtos são comercializados na própria residência e outros 

entregues e vendidos na cidade.  

Por sua vez, quanto à expectativa do filho em relação ao seu futuro da atividade, o 

entrevistado aponta a importância de “Manter a diversificação, melhorando sempre a 

qualidade do serviço oferecido, e futuramente se tiver interesse dos filhos de se manterem na 

agricultura ir melhorando a estrutura e quem sabe ampliar a diversificação”. 

A segunda família tem como proprietário o senhor Rosenio. Ele e o irmão moram 

próximos à casa de seus pais, onde trabalham em conjunto na lavoura, com plantio de trigo no 

inverno e soja no verão. Sua esposa, antes de casar, também morava no meio rural, sendo 

filha de agricultores e já habituada ao trabalho no campo com vacas leiteiras. A família conta 

ainda com um casal de filhos que sempre foram agricultores e com o tempo os filhos foram 

crescendo e sentiram a necessidade de ampliar os ganhos o que iniciaram com venda de 

salames que foi bem sucedida. Cada vez mais a demanda foi aumentando até que resolveram 

tornar uma agroindústria de embutidos que se encontra em pleno andamento com suas vendas 

semanais no sindicato dos trabalhadores rurais de Tapejara. 

Esta situação chama a atenção para aquilo que aponta Sette (1999), para quem o 

proprietário rural, para ser bem sucedido em sua propriedade, além de planejamento e 

administração deve sempre analisar o que irá produzir para ver quais são as atividades mais 

adequadas ao seu contexto, bem como quais produtos são mais lucrativos quando pensar em 

agroindústria na sua propriedade. O mesmo autor ainda diz que para o sucesso de qualquer 

empreendimento, rural ou não, é fundamental conhecer o contexto, estudando quais são os 

potenciais e os limites da infraestrutura de cada propriedade, entendendo e identificando as 

tendências em relação ao progresso de cada região. 

Neste caso, a agroindústria de embutidos de salame com toda a cadeia produtiva foi 

gerada na propriedade, sendo a matéria prima derivada dos suínos. Os suínos que são 

comprados com controle de qualidade. Na totalidade deles são comprados de chiqueirões que 
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vendem porquinhos, assim que são desmamados, com aproximadamente 60 dias. A 

propriedade adquire em torno de 20 suínos por mês para o processo de engorda. Mas, ao 

mesmo tempo, mantém outros em vários estágios, para que o abate aconteça semanalmente. 

Além destes suínos comprados após o desmame, caso seja necessário, compram suínos 

grandes para engorda, agilizando o processo para o abate.  

A propriedade possui local apropriado com toda a infraestrutura necessária para 

realizar a etapa de desossar o suíno. Todo o porco é serrado, aonde a costela vai para o 

resfriador novamente para serem vendidas na própria casa, até onde os compradores se 

deslocam. Então ficam as demais partes do suíno, como quartos e paletas, para realização do 

processo de desossa que é manual. A partir desta carne são feitos os embutidos. A carne 

retirada é moída, temperada com sal de cura que é comprado em loja especializada para 

embutidos. Os salames têm tamanho padronizado para facilitar a venda por unidade. Todo o 

processo de abate é muito complexo, exigindo muito trabalho, dedicação, cuidados com 

higiene, qualidade e até mesmo quantidade, pois a procura é muito acentuada. Afirma seu 

Rosenio: “As pessoas apreciam comer bem, com qualidade, e é exatamente este o objetivo: 

produzir na agroindústria embutidos, defumados de sabor agradável ao consumidor”. Assim 

que sai do defumador, em poucos dias o produto é levado à feira do sindicato dos 

trabalhadores rurais de Tapejara para a venda. 

Segundo o proprietário, que realiza o trabalho junto de sua esposa e os filhos com 

muito empenho, quer que seus filhos permaneçam no meio rural e tenham alternativas de 

renda para conseguir uma boa qualidade de vida. O entrevistado diz estar satisfeito com seu 

negócio e, ao final de cada feira, fica aliviado e com uma boa recompensa pelo trabalho 

desenvolvido pela família, pois retorna para casa com um bom dinheiro que garante um 

padrão de vida confortável.  

O terceiro produtor diversifica analisado foi o senhor Agostinho, o qual possui 40 ha 

de terra. A família é constituída de cinco filhos homens e duas mulheres.  Destes, apenas um 

homem e uma das mulheres se casaram. Ou seja, quatro rapazes e uma moça ainda são 

solteiros e com uma idade acima de 30 anos. Esta situação denota um futuro promissor em 

torno de sucessão rural.  

As instalações da propriedade são muito boas, com uma casa de alvenaria em bom 

estado, dois aviários para a engorda de frangos de corte, sala de ordenha, galpão com canzil 

para alimentar as vacas de lactação e um armazém para guardar os maquinários da 

propriedade. Os trabalhos são divididos entre os familiares, e devido ao proprietário e sua 
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esposa já serem mais idosos, o responsável pela organização é o filho mais velho.3 Todos se 

ajudam nas atividades, mas para cada setor existe um responsável pela organização. Parte das 

terras é destinada para plantio de soja, milho, trigo, a qual recai sob a responsabilidade de um 

filho.  Outro é responsável pelas atividades no rebanho leiteiro como a ordenha e alimentação 

das vacas, e há ainda os que realizam as atividades na avicultura de corte. A mãe auxilia nas 

atividades leiteiras, horta e serviços da casa. A família realiza uma integração entre lavoura e 

pecuária (ILP) com atividades de trabalho na lavoura, associados à pecuária, formando um 

dueto que trás benefícios e renda em ambas as partes. O proprietário só acompanha esse 

processo, pois sua saúde requer cuidados. 

  A maior parte dos alimentos do sustento são cultivados pela própria família. Eles 

possuem, por exemplo, uma horta onde cultivam as mais variadas saladas, verduras e 

temperos, também produzem alimentos como batata, abobora moranga, amendoim, cebola, 

entre outros. Também possuem pomar, onde cultivam as frutas da estação. A propriedade é 

bem organizada e produz de forma consciente. Isto é notado na conservação das nascentes de 

água e áreas de preservação permanente, além de áreas de reflorestamento com eucaliptos 

para serem usados no aquecimento dos frangos dos aviários da propriedade. 

Ademais, o processo de produção das áreas agricultáveis é na forma de plantio direto, 

com rotação de culturas permanentes sempre buscando o aumento da produção. Na atividade 

de avicultura de corte trabalham com contratos de integração com a empresa Agrodanielli, a 

qual tem sede no município de Tapejara-RS. Por sua vez, na atividade da bacia leiteira 

trabalham de forma de produção semiextensiva com pastagens e complementação com 

silagens e ração. O milho ocupa a maior parte da lavoura, visto ser de extrema importância, 

pois o cereal é transformado em silagem para a alimentação do rebanho leiteiro, e a outra 

parte colhida é transformada em ração para as vacas leiteiras.  

Questionou-se sobre a realização de várias atividades na mesma propriedade, sendo 

que o proprietário colocou que realizam todas estas atividades para ter uma lucratividade 

maior, sendo assim com rendas diversas de curto prazo conseguem ter a maior estabilidade 

econômica. Além disso, destaca a possibilidade de ocupação e trabalho para todos os 

integrantes da família, de modo que os mesmos não necessitam buscar trabalho fora de casa, e 

assim possam garantir fonte de renda para o sustento da propriedade e da família. 

                                                 
3 Para Leone (2005), a sucessão familiar acontece quando uma geração abre espaço para que a outra assuma a 

responsabilidade. Está transição entre gerações é o que tem recebido maior prioridade nas empresas familiares. 

Aqui a sucessão passa às mãos de um membro da família para a geração seguinte assumir o lugar deixado vago 

pelos sucedidos. 
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7.2 Famílias com produção de monocultivos  

 

O mesmo questionário foi aplicado a três famílias que tem em suas propriedades 

apenas o monocultivo com plantio de grãos com culturas de inverno e verão.  

A primeira propriedade de monocultivo foi do senhor Dirceu, que tem 45 anos. A 

família é composta ainda por sua esposa e dois filhos homens, sendo que o mais velho 

começou a trabalhar fora desde os quinze anos, conciliando estudo e trabalho, onde se 

formará em dezembro no curso superior em Ciências Contábeis e conseguiu por concurso 

entrar inicio deste ano para trabalhar no Banco Sicredi. Por enquanto ainda mora com seus 

pais, mas já está vendo de se mudar para a cidade. Já o mais novo está cursando ensino médio. 

Todos moram na propriedade que tem 17 ha e é especializada no cultivo de soja e milho. A 

casa é simples, mas bem feita e organizada, onde conseguiram reformar através do Sindicato 

dos trabalhadores rurais de Tapejara com um convenio que disponibilizaram aos associados.  

Possuem uma horta para consumo da família, galinhas caipiras soltas no pátio e procuram 

produzir alimentos para o sustento da família. 

A propriedade não possui maquinários, por isso contratam pessoas para plantar e 

colher o produto. A terra é produtiva e contam com assistência técnica de engenheiro 

agrônomo de uma cooperativa, o qual os orienta a ter o uso de produtos e sementes de 

qualidade, o que lhes garante boa produtividade para manter o casal e filhos vivendo na 

agricultura. Mas, no que tange à sucessão, nota a impossibilidade de todos permanecerem ali 

devido a pouca terra e alto custo para plantio. Como a quantia de terra é pequena, e para 

adquirir as tecnologias modernas com inovação se torna caro, preferem seguir por enquanto 

desta forma. Quando questionado se existe sucessor para a agricultura, a mãe disse que talvez 

o filho mais novo, dependerá de buscar alternativas de renda. O mais velho pretende seguir 

tendo seu salario fixo e continuar seus estudos, investindo na área em que está trabalhando. 

Outro entrevistado, o senhor Carlos, possui 32 ha de terra. O mesmo é separado e 

possui um filho. Seu pai e madrasta moram no interior, mas não quis seguir neste ramo, se 

dedicar a agricultura e mora na cidade. Ele arrendou sua terra para terceiros e ganha uma 

porcentagem pelo arrendamento.  O que o levou a isso foi à falta de recursos e de mão de 

obra. Atualmente, trabalha de empregado em uma empresa de poços artesianos. Segundo o 

entrevistado, “fazendo as contas é mais viável trabalhar fora de empregado do que 

diversificar. Aposto no arrendo onde a pessoa que planta faça a terra dar o máximo de 
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produtividade”.   Quanto a ter sucessor para a atividade diz, “Espero que meu filho crie gosto 

pela terra e de prosseguimento, mesmo sabendo que trabalho fora”.  

Finalmente, o terceiro entrevistado, o senhor Valdir, que tem 56 anos, e sua esposa 53. 

O casal possui três filhos, duas moças e um rapaz. Todos estudaram, tem curso superior e 

atuam em suas respectivas áreas de formação, trabalhando fora da propriedade. Eles têm 45 

ha de terra e estrutura produtiva: colheitadeira, trator, plantadeira, caminhão. Devido a isso, o 

trabalho exige serviço apenas em certas épocas, e apenas uma pessoa dá conta do trabalho. 

Necessita de ajuda apenas na época do plantio e colheita, onde contrata mão de obra 

temporária.  

Para os filhos permanecerem na agricultura havia necessidade de diversificar. 

Enquanto os filhos eram pequenos, trabalhavam com vacas de leite e tinham uma integração 

entre lavoura e pecuária, onde todos se envolviam e ajudavam nas atividades desenvolvidas, 

gerando até boa renda para a família. Havia uma ligação tanto com a pecuária como com as 

culturas de grãos, de forma que possibilitasse à agregação de valor a família. Mas à medida 

que os filhos foram estudar e trabalhar fora, desistiram do trabalho que lhes dava uma renda 

mensal. Hoje, apenas o monocultivo de grãos faz parte do trabalho da propriedade. Apenas 

um filho ainda volta para casa algumas noites e auxilia nos finais de semana, sobretudo 

quando há necessidade em épocas de plantio e de colheita.  

Perguntado se tem sucessor para a atividade, o entrevistado aponta que: “Por 

enquanto, eu planto e administro, mas futuramente estou preocupado com o que vai acontecer. 

Espero que meu filho pelo menos contrate mão de obra para que realizem o serviço. Não 

quero que se desfaça da terra”. O mesmo ainda destacou que poderia ter feito diferente e 

diversificado mais na propriedade, investindo em outros setores, mas sempre pensou que isso 

não teria retorno. Ele próprio incentivou os filhos a estudar e trabalhar fora. No entanto, deixa 

claro ao filho que se quiser voltar a trabalhar na lavoura será muito bem vindo. Mas isto é 

uma decisão dele. As moças, por sua vez, seguiram outras profissões, de modo que o 

entrevistado acredita que a terra que lhes caberá por direito será plantada por outra pessoa.  

 

 

7.3 Comparando diversificação rural e monocultivo 

 

  

Cabe salientar que através do estudo as famílias estudadas que desenvolvem a 

diversificação nas suas propriedades considerara estarem satisfeitas com os investimentos e 

com os retornos financeiros, pois diferentemente das famílias que se sustentam do 
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monocultivo, os ganhos são em curto prazo. No monocultivo, o retorno financeiro vem em 

períodos determinados pelas safras, e ainda dependem de preço para comercialização.  

 Observou-se que as famílias que desenvolvem o monocultivo em suas propriedades, 

geralmente, são pequenas em número de membros familiares, ou os filhos optaram em estudar 

e trabalhar fora da propriedade.  

 A mão de obra nas famílias que desenvolvem o monocultivo é de menos demanda, o 

que também faz com que os herdeiros busquem outras possibilidades de trabalho, conforme 

Conttini (2010) a diversificação e os novos sistemas produtivos que foram inseridos nas 

propriedades rurais vão fazendo com que o monocultivo vai se ocultando do cenário agrícola 

brasileiro.  

 Também evidenciou-se que os proprietários possuem uma grande preocupação com o 

futuro dos filhos, pois os que trabalham com o monocultivo, incentivaram formações de nível 

superior para os herdeiros, e trabalhos na cidade. Já os que diversificaram, também de 

preocuparam com o futuro dos filhos, pensando numa autonomia financeira dentro da 

propriedade para sustentar a família. 

São duas situações diferentes de pequenos produtores que possuem pontos de vista 

diferente no enfoque dado a respeito de empreendimento familiar. Para diversificar é preciso 

planejar, se desafiar, inovar, investir e gerenciar com prudência e empreendedorismo. 

Enquanto no monocultivo acontece o planejamento certo para o plantio de grãos e ainda com 

assistência técnica que orienta o trabalho e o investimento nos produtos aplicados. Analisando 

comparativamente as alternativas de sucessão familiar nas pequenas propriedades à 

probabilidade de permanecer na agricultura os filhos de quem possui diversificação é muito 

alta, pois tem uma remuneração a curto prazo e consequentemente uma qualidade de vida com 

avanços e tecnologias que os possibilitam e incentivam a permanecer nas propriedades, sendo 

empreendedores e gerindo seu próprio negócio. Nesse sentido, o estudo mostra que os 

pequenos agricultores com a diversificação de produção conseguem conciliares dois fatores 

importantes, que são a geração de renda e também o vinculo com suas raízes, tradições com a 

sucessão familiar. Já nas pequenas propriedades onde trabalham apenas com monocultivo 

possuem baixa probabilidade de permanecerem na agricultura, pois além da renda ser a longo 

prazo existe a tecnologia que demanda pouca mão de obra. Ainda para quem não tem 

maquinários e o preço alto dos produtos não se torna viável a dependência financeira de todos 

os membros apenas com o monocultivo de grãos, o que os leva a busca de uma formação e 

consequentemente trabalho que gere renda fora da propriedade. No monocultivo em pequenas 
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propriedades rurais o futuro da mesma se torna inseguro, pois a sucessão familiar acaba tendo 

um vinculo mais distante o que compromete até o futuro da propriedade que pode vir a ter 

apenas herdeiros e não mais sucessores. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao concluir o presente estudo, que buscou analisar comparativamente as alternativas 

de sucessão familiar em propriedades rurais com diversificação e com monoculturas no 

município de Tapejara-RS, cabe destacar alguns fatores que fazem parte do processo de 

diversificação e monocultivo.  

O estudo comparou e identificou diferenças do processo de sucessão familiar nas 

pequenas propriedades diversificadas e monocultoras. Primeiramente, cabe salientar que não 

apenas os produtores rurais escolhidos, mas tantos outros que possuem o mesmo perfil 

tiveram que diversificar sua produção por diversos motivos.  

Também pode-se avaliar os principais motivos que contribuem para a permanência 

dos jovens no meio rural, e consequentemente, para a sucessão familiar no empreendimento 

familiar, identificando os desafios e as perspectivas sobre a sucessão familiar na propriedade 

rural em relação ao futuro na agricultura. Um aspecto destacado foi que as famílias que 

trabalham na diversificação, investiram nesse processo, justamente, para manter os filhos na 

propriedade rural. No entanto, com os filhos crescidos e adultos, houve necessidade de 

sustentá-los. Em alguns casos, não só eles, mas as famílias que formaram, por isso a 

necessidade de aumentar a renda.  Já no monocultivo a possibilidade para aumentar a renda 

depende da mecanização agrícola, assistência técnica e insumos adequados, além de 

condições climáticas. 

Os processos de diversificação analisados nas propriedades rurais estudadas, foram 

implementados para aumentar a rentabilidade da propriedade, isso a curto prazo, não como 

ocorre no monocultivo que são culturas de inverno e verão, que ainda dependem de preço 

para venda, o que inviabiliza a vida socioeconômica do produtor rural. Quanto à 

diversificação foram verificado as mais diferentes atividades, observando que não foram só 

investimentos financeiros realizados para o desenvolvimento das atividades, mas também a 

busca por novos conhecimentos e estudos, como no cultivo de hortaliças e pomares, bem 

como na agroindústria de embutidos.  

Vários são os problemas e dificuldades enfrentadas no meio rural. Uma questão 

central é o problema da sucessão, pois as propriedades que possuem uma boa infraestrutura, 

com diversificação de atividades, demonstram ter maior probabilidade de ter herdeiro direto 

para dar sequência à mesma. O mesmo não acontece em pequenas propriedades com 

monocultor, uma vez que, em virtude da menor necessidade de trabalho, ou menor 

rendimento econômico, os filhos vão estudar ou buscar uma renda fora da propriedade. Cabe 
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destacar que eles até tem uma visão e compreensão dos fatos, mas preferem uma garantia de 

salário fixo e mensal. 

Conclui-se, assim, que todo o trabalho realizado é de fundamental importância, e que 

as transformações que ocorrem na área do desenvolvimento rural são intensas, necessitando 

de acompanhamento e aprofundamento dos conhecimentos já adquiridos. Viver no campo, ser 

colono, ser agricultor, ser da natureza, viver da agricultura familiar é uma realidade do povo 

tapejarense que sempre teve grande parte de sua economia voltada ao desenvolvimento rural. 

Para chegar até aqui, ações foram pensadas, propostas implementadas de acordo com a 

especificidade de cada realidade. 

Estudar o processo de diversificação em propriedades rurais não torna de forma 

alguma este tema esgotado. Ao contrário, ele auxilia no entendimento dos motivos que 

levaram a esse processo de diversificação e também as estratégias de diversificação. Ao 

mesmo tempo, levou a compreender que as propriedades em que acontece apenas o 

monocultivo, nota-se medo de investimentos e dificuldades de aperfeiçoamento e 

conhecimento para inovar em outros setores que hoje são viáveis na agricultura. 

Os agricultores devem estar preparados para diversificar, sabendo gerir e administrar 

as atividades e recursos na propriedade conforme suas condições.  As estratégias de 

diversificação nas propriedades são alternativas que não agregam só ao produtor com perfil 

socioeconômico de renda e condições produtivas, mas também para toda a região.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO  

QUESTIONÁRIO APLICADO A FAMILIAS EM PROCESSO DE SUCESSÃO 

FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA- OUTUBRO DE 2017.  

Nome:______________________________________________________________ 

Idade:______________________________________________________________ 

Localidade:......................................  

Escolaridade ...............................................   

1-Caracterização Familiar dos membros da família:   

Pai: idade:........ Mãe: idade:.......  

Filhos:.......... M ( )   F ( ) .  

 Quantos permanecem na propriedade? _____ 

2-Quantas pessoas trabalham na propriedade? .......................................................  

3-Há contratação de mão de obra terceirizada/ empregados? justifique.  

Temporários(   )................................................................................................................  

Carteira Assinada (  ) ..................................................................................................... 

4- Quantos hectares possui a propriedade? ..............................................................  

5- Quais as atividade produtivas desenvolvidas na sua propriedade?  

(  ) soja   

(  ) milho  

(  ) trigo  

(  ) pecuária de leite  

(  ) frangos  

(  ) suínos   

(  ) fruticulturas  
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( )horticultura  

( ) agroindústria  

(  ) outros. Quais?..............................................................................................................   

5. Quais as expectativas esperadas com a atividade? Pretende ampliar a produção?  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................  

  

6-Se possui diversificação quais  foram os motivos ou fatores que levaram o produtor rural a 

implementar a estratégia de diversificação a partir da exploração de desenvolver outras 

atividades além das tradicionais de cultivo na propriedade 

rural? ............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

7- Fatores que facilitaram ou dificultaram a implementação da estratégia de diversificação (de 

atividades na propriedade rural). 

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

8-Pontencialidades encontradas na atividade?  

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................  

9. Na propriedade existesucessor para a atividade?  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................  

10.Quais as expectativas dos jovens em relação ao futuro das  atividade?  

Monocultivo..................................................................................................................................

................................................................................................................................... ...................

......................................................................................................................... 

Diversificação...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 


