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RESUMO  
 
A agricultura familiar no Brasil representa a grande maioria dos produtores rurais, são eles 
constituídos por mini e pequenas propriedades do campo. Buscando aumentar os incentivos à, 
esses produtores, para que possam ter melhor qualidade de vida e maior produtividade, o 
governo federal implantou financiamentos de longo prazo com baixas taxas de juros, um deles 
o PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tema tratado 
neste trabalho. Buscou-se, no presente estudo, identificar as melhorias na renda desses 
agricultores familiares, após a liberação dos financiamentos obtidos, bem como a destinação 
desses recursos. Essa identificação permite confirmar a importância dos incentivos 
governamentais a manutenção da agricultura familiar. Para tanto buscaram-se informações 
junto ao Banco do Brasil, referentes aos dados dos financiamentos como numero de 
agricultores e destinação dos financiamentos, como também ao escritório regional da 
EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, referente aos dados sobre a 
renda, para apurar a evolução dessas rendas, ambos do município de Marechal Candido 
Rondon – PR., Bem como a busca de informações em livros, revistas e sites, que 
possibilitaram a elaboração do referencial teórico, para dar suporte a pesquisa. Para completar 
essa coleta de informações utilizou-se uma amostragem de 50 produtores rurais, dos quais 
originaram-se as informações acerca da evolução financeira e do destino dos recursos obtidos 
com os financiamentos. Como considerações finais, permite-se dizer a importância que os 
financiamentos representam para os agricultores, observando-se as evoluções estruturais e 
produtivas de suas propriedades.  
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INTRODUÇÃO 
  

Com a evolução tecnológica, o desenvolvimento da agricultura vem se tornando cada 
vez maior, gerando renda e emprego também para o pequeno produtor rural, através do 
trabalho desenvolvido em pequenas propriedades. A partir da disponibilização de 
financiamentos para a obtenção de maior produtividade na atividade, veio agregando renda e 
melhorando a qualidade de vida. Para tanto é necessário um efetivo controle de receitas e 
despesas. Assim esta pesquisa traz como tema Evolução da renda na agricultura familiar 
com liberação de financiamentos de longo prazo: um estudo aplicado aos produtores 
rurais do município de Marechal Cândido Rondon – PR., e traz como objetivo geral, 
levantar as melhorias na renda dos produtores rurais após a liberação dos financiamentos. 
Tem, ainda, como objetivos específicos: identificar produtores enquadrados no PRONAF – 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, verificar quais propriedades 
enquadradas mantêm um efetivo controle do fluxo de caixa; levantar quais bens foram 
adquiridos com recursos destinados a agricultura familiar. 

A pesquisa se justifica por tratar do fluxo de caixa de propriedades rurais, mais 
precisamente do levantamento dos benefícios alcançados pelos produtores, com o incremento 
da sua produtividade proporcionado pelos financiamentos, de implementos agropecuários, 
animais tais como: bovinos, suínos, caprinos, etc., e melhoria na infraestrutura de suas 
propriedades rurais. E também, pelo fato de um dos pesquisadores fazer parte do quadro 
funcional do Banco do Brasil S.A., na qual atua no atendimento a produtores rurais de 
Marechal Cândido Rondon – PR e região. Assim poderá utilizar dos conhecimentos 
adquiridos na prática do estudo no seu desenvolvimento profissional.  
 
1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 
 

A pesquisa é realizada em duas etapas: a primeira teórica na qual estão descritos os 
conceitos e fundamentação bibliográfica, composta por livros, sites da Internet, artigos 
científicos e publicações periódicas da área de estudo no caso Contabilidade Agropecuária. 
Na segunda etapa, prática que consiste em aplicar um questionário (apênd.), para 
aproximadamente cinquenta produtores rurais. Suas questões abrangem o efetivo controle do 



  

 
 

fluxo de caixa, a evolução da renda destes, e coleta de dados junto ao Banco do Brasil S.A. 
para comprovar o efetivo aumento da renda destes produtores. 

Independente da atividade, os agricultores estão sempre tomando decisões importantes, 
tais como: comprar ou alugar maquinários para suas atividades, no preço dos produtos 
agrícolas, contraírem dívidas de longo prazo, qual cultura vai plantar, quantos hectares vai 
explorar, que insumos vão utilizar, reduzir custos e outras decisões para que seus 
empreendimentos obtenham lucro no final do ano agrícola. 

Segundo Oliveira (2012, 97), “para eficiência na propriedade rural, algumas funções 
devem ser elaboradas e executadas com competência pelo produtor, como planejar, dirigir e 
controlar”. Neste sentido, estudar a renda desses produtores levará a verificar o seu efetivo 
crescimento, sua integração na cadeia do agronegócio, melhorar o uso da mão de obra 
familiar e agregar valor ao produto e à propriedade.  

Conforme França, Grossi e Marques (2009), no Brasil, distribuídos entre 26 Estados e 
Distrito Federal, existem mais de quatro milhões de agricultores familiares, que desta forma 
contribuem com trinta e três por cento do PIB (Produto Interno Bruto) do agronegócio e com 
setenta e quatro por cento da sua mão de obra. No decorrer das últimas safras houve um 
crescimento em torno de cinquenta e dois por cento, gerando uma receita cerca de R$ 100 
bilhões de Reais,  destacando - se neste contexto a agricultura familiar.  

Segundo Guilhotto et al (2015),  
 

A agricultura familiar é sempre lembrada por sua importância na absorção de 
emprego na produção de alimentos, especialmente voltada para o autoconsumo, ou 
seja, focaliza-se mais as funções de caráter social do que as econômicas, tendo em 
vista sua menor produtividade e incorporação tecnológica.  
 

É interessante frisar que a produção da agricultura familiar, além de ser um importante 
meio de se reduzir o êxodo rural, também é fonte de renda para as famílias de menor posse. A 
expressividade da agricultura familiar define melhor, como a introdução dos pequenos 
produtores realmente interfere na economia, não só do setor agropecuário, mas do próprio 
país. 

A chamada agricultura familiar constituída por mini e pequenos produtores representa a 
imensa maioria de produtores rurais no Brasil. Os agricultores familiares são definidos pelo 
manual de crédito rural do Banco Central do Brasil (BACEN) como: sejam proprietários, 



  

 
 

posseiros arrendatários, parceiros ou assentados da reforma agrária; residam na propriedade 
ou em local próximo. Detenham sob qualquer forma, no máximo quatro módulos fiscais de 
terra, quantificados conforme a legislação em vigor, no mínimo setenta por cento da renda 
bruta familiar devem ser provenientes da exploração agropecuária ou não agropecuária do 
estabelecimento, a base de exploração do estabelecimento deve ser o trabalho familiar. 
(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2015.a). 

Criado em 28 de junho de 1996 o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar – PRONAF, com a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável do 
segmento rural constituído pelos agricultores familiares. De modo a propiciar-lhes o aumento 
da capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria de renda. (BRASIL, 2015). 

O PRONAF sustenta-se na parceria entre os Governos Federal, Estaduais, Municipais, 
iniciativa privada e os agricultores familiares e suas organizações, e requer adesão voluntária 
destas entidades. Conforme Universidade Estadual Paulista (2015), 

 
O censo agropecuário 2006, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE, 2006), apresenta números significativos relacionados a 
Agricultura Familiar Nacional: dos aproximadamente 5,1 estabelecimentos 
agropecuários do pais, mais de 4,3 são caracterizados como agricultores familiares, 
representando 84% do total.  

O PRONAF financia projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores 
familiares. O programa possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além 
das menores taxas de inadimplência dentre os sistemas de crédito do país. 

Segundo Maia, Roitman e Conti (2015), os agricultores familiares com menores rendas 
anuais foram classificados no grupo B do PRONAF; definiu-se, portanto, que os 
financiamentos a esse grupo seriam com as menores taxas de juros. 

O acesso a este investimento inicia-se na discussão da família sobre a necessidade do 
crédito, seja ele para custeio da safra, ou atividade agroindustrial, seja para o investimento em 
máquinas, equipamentos ou infraestrutura de produção e serviços agropecuários ou não 
agropecuários. Os agricultores familiares financiam os custos de produção, a melhoria da 
infraestrutura que exige financiamentos de longo prazo, a agregação de valor à produção 
primária e as cotas-partes das cooperativas destes produtores rurais. Os financiamentos só são 
liberados para as atividades geradoras de rendas.  

De acordo com Banco Central do Brasil (2015 b, p. 1), 



  

 
 

    
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), destina-se 
a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio 
do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários 
desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próprias.  
 

Dentre os possíveis financiamentos disponíveis para o PRONAF estão: investimentos 
em projetos técnicos que demonstrem retorno financeiro e capacidade de pagamento 
suficiente; investimentos, inclusive em infraestrutura, que visem o beneficiamento, 
processamento e a comercialização da produção agropecuária, de produtos florestais e do 
extrativismo, ou de produtos artesanais e a exploração de turismo rural. 

Conforme o Ministério do Desenvolvimento Agrário (2015.a), as linhas de crédito do 
PRONAF são:   

 Custeio, destinado ao financiamento das despesas normais da produção agrícola e 
pecuária, fortalecendo o agricultor familiar, e integrando-o a cadeia do agronegócio. 

 Mais Alimentos financiam investimentos em infraestrutura produtiva da propriedade 
familiar, podendo ser benfeitorias ou investimento em máquinas e equipamentos 
agropecuários. 

 Agroindústria, destinado a financiar investimentos de processamento, industrialização e 
comercialização de produtos florestais, extrativismo, artesanais, turismo rural, etc. 

Mulher são investimentos de propostas de crédito da mulher agricultora. 
 Jovem, investimentos destinados a jovens agricultores e agricultoras. 
 Agroecologia financia investimentos em sistemas de produção agroecológicos ou 

orgânicos. 
 Eco, investimento em técnicas que minimizem o impacto da atividade rural ao meio 

ambiente. 
 Floresta são investimentos em projetos de manejo florestal, recomposição e manutenção 

de áreas de preservação permanente e reserva legal. 
 As atividades agrícolas são dependentes da natureza, sem condições climáticas 

adequadas de solo, clima, água, enfim, a base da agricultura deixa de existir. Em relação ao 
meio ambiente o produtor rural familiar também se destaca, pois, uma das características da 
atividade nas pequenas propriedades rurais é adotar práticas sustentáveis. 



  

 
 

Conforme Reis et al (2015, p. 307), “ a capacitação e a oportunidade de conhecer as 
possibilidades nas quais o pequeno produtor está inserido são de extrema importância no 
desenvolvimento rural sustentável”. 

Nota-se que os desafios do produtor rural familiar, para suprir a demanda, por produtos 
saudáveis são desafiadores. A falta de investimento ou infraestrutura produtiva, de 
armazenamento, transporte, preços são fatores que influenciam as pessoas a permanecerem na 
zona rural. 

  
É importante que a sociedade de forma consciente, entenda a importância dessa 
prática, visto que é a que menos utiliza agroquímicos, como herbicidas, inseticidas, 
pesticidas e fungicidas, substâncias que vem provocando uma série de problemas de 
saúde pública. (BERTÉ, 2015).  

Desta forma faz-se necessário propiciar sistemas que venham proporcionar a melhoria 
continua da qualidade de vida dos agricultores familiares, gerando renda, de forma que todas 
as potencialidades das propriedades rurais sejam aproveitadas sem danos ao meio ambiente. 

A contabilidade rural é a mesma contabilidade geral, que se aplica no agronegócio. Têm 
como objetivo controlar o gerenciamento econômico das empresas rurais, sendo assim, 
apresenta alguns pontos específicos que são característicos dessa atividade, como por 
exemplo: as culturas permanentes que são registradas no ativo permanente – imobilizado. 

No Brasil, a contabilidade rural ainda é pouco utilizada, principalmente nas pequenas 
propriedades. Em parte deve-se ao pouco conhecimento da importância que as informações 
obtidas, irão gerar maior segurança e clareza nas tomadas de decisões. Outro fator é o 
conservadorismo da maioria dos produtores rurais que optam por métodos de controle 
baseados na experiência adquirida ao longo dos anos. 

Segundo Crepaldi (2006, p. 85),  
 

a contabilidade Rural é um principais sistemas de controle e informação das 
Empresas Rurais, [...] também fornece informações sobre condições de expandir-se, 
sobre necessidades de reduzir custos ou despesas, necessidades de buscar recursos, 
etc. Esta ai outra finalidade da contabilidade rural: o planejamento. 
 

O controle de receitas e despesas é uma ferramenta utilizada por um número cada vez 
maior de empresas, em busca de resultados melhores em um mercado cada vez mais 
competitivo. Os produtores rurais, também conhecidos como empresas rurais, observam o 



  

 
 

setor do agronegócio a se desenvolver, consequentemente ampliando cada vez mais 
especialização de sua gestão. A contabilidade rural tem uma importância substancial.  

Crepaldi (2006) afirma que a tarefa de gerar informações gerenciais que permitam a 
tomada de decisões, baseados em dados consistentes e reais, é uma dificuldade constante para 
o produtor rural. 

O fluxo de caixa dentro das propriedades rurais como também em qualquer outra 
empresa, tem uma grande importância, por ser hoje um dos principais instrumentos usados 
tanto no Brasil, como em vários outros países. De acordo com Marion e Silva (2013, p. 50), 
“a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) não era obrigatório no Brasil até a publicação da 
Lei nº 11.638/07”. Este instrumento tem como função analisar e avaliar os procedimentos 
ocorridos dentro da empresa. Demonstrando quais as receitas/entradas ou despesas/saídas, que 
irá resultar se o agricultor tem recurso para estar investindo em maquinários e outros 
implementos. Como também se terá recursos para quitar seus compromissos e se a 
propriedade está gerando lucro ou prejuízo no final do período. 

Os maiores estímulos enfrentados pelos agricultores familiares é a suplantação da 
maneira tradicional de planejar o trabalho. Segundo Santos (2002, p. 142) apud (OLIVEIRA, 
2012, p. 98), 

 
planejar, organizar, dirigir, controlar e se informar. Muitos planejam, ou melhor, 
sonham, pois não registram nem analisam se o planejamento é viável, correndo mais 
um fator de risco ocasionado, não pelos riscos inerentes da atividade, mas por sua 
própria conta se informar.  

Os investimentos destinados aos produtores enquadrados no PRONAF são liberados 
através da linha Mais Alimentos, destinados a promover o aumento da produção e a redução 
dos custos visando a elevação da renda da família produtora rural. 

Conforme Ministério do Desenvolvimento Agrário (2015.b), o Mais Alimentos é uma 
linha que financia investimentos em infraestrutura produtiva da propriedade familiar. 
Contemplam os seguintes produtos e atividades: mandioca, milho, soja, trigo, erva-mate, 
apicultura, aquicultura, avicultura, bovinocultura de corte e leite, caprinocultura, suinocultura, 
etc.  

Por meio desta linha são financiados projetos individuais de até R$ 150 mil reais, e 
coletivos de até R$ 750 mil reais. Cabe destacar que os investimentos destinados às atividades 



  

 
 

de suinocultura, avicultura e fruticultura podem chegar a R$ 300 mil reais, com juros de 2 % 
a.a., até três anos de carência e até dez anos para pagar. 

Os critérios de investimento podem ser utilizados para aquisição isolada de matrizes 
reprodutores e/ou animais de serviço, até o limite de 40% do valor do financiamento. 
Também à aquisição de animais para recriação e engorda desde que, no projeto ou proposta 
fique comprovado que os demais fatores necessários ao bom desempenho da exploração, 
especialmente, alimentação, fornecimento de água, instalações, mão de obra e equipamentos 
são suficientes. 

Conforme Ziguer (2015, p. 10), 
 

o Crédito Rural para Agricultura Familiar é um dos grandes responsáveis pela 
inclusão social de muitos agricultores, que antes eram esquecidos pelo sistema 
financeiro tradicional, às vezes por residirem no interior de pequenos municípios e 
muitas por movimentarem pequenas quantias de dinheiro.  

Os financiamentos são vistos como um gerador de oportunidades, trazendo os pequenos 
produtores beneficiados pelas políticas que incentivam investimentos em novas tecnologias e 
na melhoria da estrutura de suas propriedades, proporcionado modernização para a zona rural, 
e favorecendo o processo sucessório na agricultura familiar.  

 
2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O presente estudo teve por objetivos identificar produtores enquadrados no PRONAF – 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar; verificar quais propriedades 
enquadradas mantêm um efetivo controle do fluxo de caixa; levantar quais bens foram 
adquiridos com recursos destinados a agricultura familiar. 

Assim sendo, dentro de um universo de 1.688 produtores rurais, com Declaração de 
Aptidão ao PRONAF – DAP, ativas no município de Marechal Cândido Rondon – PR., 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (2015.c) buscaram-se dados de cinquenta produtores 
rurais, junto a Agência do Banco do Brasil e escritório regional da EMATER deste município, 
no período compreendido entre fevereiro a setembro de 2015. 

Esses dados são constituídos de informações referente a produtores que se utilizaram 
dos   recursos   do   PRONAF,   bem   como  a  identificação  das   atividades   exercidas   nas  



  

 
 

 
Propriedades rurais e o destino dado a esses recursos, conforme exposto na tabela 1. 
 

                        TABELA 1 – Itens financiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        FONTE: Dados da Pesquisa (2015) 

 
Percebe-se, dessa forma, que existe uma grande variedade de atividades desenvolvidas 

nas propriedades rurais, sendo estas facilitadas pela possibilidade de novos recursos 
investidos. Fatores esses fundamentais para o desenvolvimento e melhoria das atividades 
exercidas 

Esse desenvolvimento da agropecuária torna-se ainda mais explicito quando 
apresentados dados obtidos, referentes a evolução da renda bruta nessas propriedades, 
conforme os dados apresentados na tabela 2. 

A atividade que mais apresentou avanços foi a suinocultura, com um percentual de 
aumento de 1.036,75%, valores estes devido ao incentivo para implantação do sistema de 
parceria pela Cooperativa Agrícola Copagril. Contudo todos os itens apresentam um grande 
aumento percentual e sua renda bruta, o que indica a existência de investimentos maiores 
nessas atividades.                     
 
 
 
 
 

Atividade Quantidade Percentual % 
Bovinos Leite 26 52 
Bovinos Carne 19 38 
Trator 24 48 
Veículo Utilitário 14 28 
Benfeitoria 22 44 
Implemento Agrícola 32 64 
Implemento Pecuário 24 48 
Recuperação de Solo 21 42 
Suinocultura 4 8 
Reforma de Máquinas e Implementos 3 6 
Irrigação 7 14 



  

 
 

 
                             TABELA 2 – Renda bruta anual 

Atividade Ano 1 Ano 2 Variação
Agrícola 1.874.368,60 4.768.589,00 154,41
Pecuária 602.358,45 2.459.414,00 308,38
Avicultura 113.601,00 282.441,00 148,63
Suinocultura 112.386,00 1.277.550,00 1.036,75
Piscicultura 0 112.000,00  

                      FONTE: Dados da Pesquisa (2015) 
 

Investimentos estes decorrentes da utilização do PRONAF, conforme apresentado na 
tabela 1. Apenas a piscicultura não apresenta dados de evolução, pois não existia o registro 
destes dados no ano 1.  

Na análise dos dados da evolução da renda destes produtores, pode-se também verificar 
que sessenta e quatro por cento dos produtores, mantiveram suas atividades durante o período 
estudado, e que, trinta por cento ampliaram suas atividades, em grande parte devido aos 
incentivos obtidos nos financiamentos pelo PRONAF, somente seis por cento tiveram uma 
redução da atividade exercida nas suas propriedades. 

Outro ponto analisado foi identificar quais produtores mantêm um efetivo controle do 
fluxo de caixa em suas propriedades. 

Em relação aos dados coletados através de questionário, pode-se afirmar que apenas seis 
por cento deles realizam algum controle de caixa, conforme tabela 3.  
                                                       TABELA 3 – Controle de fluxo de caixa 

Tipo Quantidade %
Livro 0 0
Caderneta 3 6
Informatizada 0 0
Nenhuma 47 94

Total 50 100  
                                    FONTE: Dados da pesquisa (2015)   

Este controle é de suma importância para verificar se a atividade que é desenvolvida na 
propriedade é rentável, se é possível poder planejar investimentos futuros, até pensar em 
ampliar e modernizar a área explorada. 



  

 
 

Diante desta análise fica evidenciado que em virtude do controle do fluxo de caixa ser 
de extrema importância para a verificação da situação financeira da propriedade, ele é pouco 
difundido entre os produtores, podendo assim ser um amplo campo de trabalho para os 
profissionais da contabilidade, tanto para executar um trabalho de orientação, como realizar o 
controle contábil destas pequenas propriedades. 

O estudo baseou-se nos dados coletados junto ao Banco do Brasil e EMATER. Contudo 
buscou-se como forma de complementação de informações, realizar um questionário para 
corroborar as informações apresentadas por essas duas instituições. Assim sendo os dados 
coletados apenas servem de complemento não sendo aqui analisados. 
 

CONCLUSÃO  
 

O presente artigo foi realizado com o objetivo de levantar as melhorias na renda dos 
produtores rurais após a liberação dos financiamentos. Para tanto, definiram-se alguns 
objetivos específicos como identificar produtores enquadrados no PRONAF – Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.  Buscou-se realizar o levantamento de 
quais bens foram adquiridos com recursos destinados a agricultura familiar. Dados 
apresentados na tabela 1, indicam que em todos os setores das propriedades houve um 
incremento de infra-estrutura, maquinários e aumento produtivo.  

 Pode-se identificar que houveram aumentos de 154,41% na renda das atividades 
agrícolas, 308,38% na pecuária, 148,63% na avicultura e 1.036,75% na suinocultura. Numa 
amostragem de 50 produtores, analisando os dados referentes as suas atividades permitiram 
uma definição das características referentes a evolução financeira dos mesmos, conforme 
tabela 2.  

Buscando uma complementação de informações sobre as ações dos agricultores 
referentes a sua propriedade, procurou-se identificar quais propriedades enquadradas mantêm 
um efetivo controle do fluxo de caixa. Em relação aos dados coletados pode-se afirmar que 
seis por cento propriedades realizam esse controle em virtude de o mesmo ser de extrema 
importância para a verificação da situação financeira da propriedade. Contudo ainda um 
percentual de noventa e quatro por cento% não faz esse controle, indicando-se, dessa forma, a 



  

 
 

importância da existência do PRONAF para o desenvolvimento e manutenção de todas as 
atividades agrícolas. 
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APÊNDICE 
 

Trabalho de conclusão do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Luterana Rui 
Barbosa dos alunos Luiz Cesar Batista da Silva e Patricia dos Santos Fernandes, com 
orientação da Mestre Silvia Cristina Bender, com o tema: 

Evolução da renda na agricultura familiar com liberação de financiamentos de longo 
prazo: Um estudo aplicado aos produtores rurais do município de Marechal Cândido Rondon 
– PR. 
 
Produtor Rural: _______ 
1. Quais atividades econômicas desenvolvidas em sua propriedade rural? 
(  ) Agricultura (  ) Pecuária         (  ) Suinocultura         (  ) Avicultura   
(  ) Piscicultura (  ) Outras   
2. Quantos membros da família trabalham em sua propriedade e dependem desta renda 
para sobreviver financeiramente? 
 



  

 
 

3. Existe um controle de receitas e despesas para as atividades desenvolvidas na sua 
propriedade? 
(  ) Livro (  ) Sistema de Informação – Computador    (  ) Caderneta  
(  ) Nenhum 
 
4. Quais melhorias foram introduzidas em sua propriedade após ter obtido 
financiamentos através do PRONAF? 
 
5. Na sua opinião, com as dificuldades atuais, é viável hoje permanecerem como pequena 
propriedade? Porque? 

 
  

 


