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RESUMO

Esta proposta faz parte de um projeto maior intitulado: “Apoio à agricultura

familiar a partir da aplicação do Sistema Interativo (AGRIFAMGEO) para

Empreendimentos Agroindustriais localizados na 3ª Região Geoadministrativa do

Estado da Paraíba”. A agricultura familiar visa, portanto, um desenvolvimento

sustentável e para que isso seja alcançado devemos promover um crescimento

econômico sustentável, inclusivo e equitativo, fatos que poderão se tornar realidade

com planejamento e ações, elementos considerados pela Agenda 2030 através dos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A agricultura familiar enfrenta

alguns desafios que dificultam o seu crescimento, principalmente no que tange a

conexão entre campo e cidade. A pesquisa teve como objetivo realizar um estudo

sobre a diversidade produtiva da agricultura familiar a partir do Censo Agropecuário

(IBGE) de 2017 e, também de outras fontes de dados secundários que possam ser

relacionados. Os dados do SIDRA IBGE possibilitaram constatar a variedade de

produtos originados a partir das atividades vinculadas à agricultura familiar da 3ª

Região Geoadministrativa de Campina Grande. Também possibilitaram

demonstrativos de tecnologias sociais vinculadas a área em estudo, com ênfase em

uma tecnologia social e ambiental que foram os métodos de irrigação utilizados

pelas cidades.
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ABSTRACT
This proposal is part of a larger project entitled: “Support to family farming through

the application of the Interactive System (AGRIFAMGEO) for Agroindustrial
Enterprises located in the 3rd Geoadministrative Region of the State of Paraíba”.
Family farming therefore aims at sustainable development and for this to be achieved
we must promote sustainable, inclusive and equitable economic growth, facts that
can become reality with planning and actions, elements considered by the 2030
Agenda through the Sustainable Development Goals (SDGs). Family farming faces
some challenges that hinder its growth, especially regarding the connection between
countryside and city. The research aimed to carry out a study on the productive
diversity of family farming from the 2017 Agricultural Census (IBGE) and also from
other sources of secondary data that may be related. Data from SIDRA IBGE made it
possible to verify the variety of products originated from activities linked to family
farming in the 3rd Geoadministrative Region of Campina Grande. They also made
possible demonstrations of social technologies linked to the area under study, with an
emphasis on a social and environmental technology that were the irrigation methods
used by the cities.
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