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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
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modelagem baseada em agentes

Dissertação apresentada à Escola de Artes,
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passeios pela cidade com o Wilson e obrigada, especialmente, por duas amizades incrı́veis
que me trouxe: Rebebs, minha amiga trouxa e retardada que amo demais e Fran, a melhor
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Resumo

CUNHA, Priscila dos Reis. Os impactos do Programa Bolsa Famı́lia no
desflorestamento para agricultura em territórios indı́genas da Amazônia: um
estudo com modelagem baseada em agentes 2020. 171 p. Dissertação (Mestrado em
Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2019.
Os impactos ambientais dos modos de vida indı́genas sobre a floresta amazônica, atualmente
pequenos, podem ser alterados pela crescente integração dessas sociedades à economia de
mercado. Tais mudanças podem ser promovidas por iniciativas governamentais de combate
à pobreza por meio de Transferências Condicionadas de Renda, como o Programa Bolsa
Famı́lia (PBF) do Brasil. Apesar da recente popularidade desses programas no mundo,
há poucas evidências sobre seus possı́veis impactos ambientais, como o desmatamento de
longo prazo. Ademais, os poucos estudos existentes adotam modelos que assumem que as
decisões dos indı́genas sobre a alocação do tempo seguem princı́pios da Escolha Racional e
focam apenas na renda monetária ou nos bens de consumo. Sendo assim, desconsideram
peculiaridades de economias de pequena escala, como: (i) a penosidade do trabalho e a
tendência de minimizar o tempo de trabalho, propostas pela Teoria de Chayanov e (ii)
a tendência dos indivı́duos de separarem mentalmente o tempo entre “trabalho” e “não
trabalho”, conforme o modelo da Contabilidade Mental. Para preencher essas lacunas,
este estudo teve por objetivos: (i) avaliar se as transferências do PBF alteravam a área
desflorestada para a agricultura no longo prazo e (ii) comparar as previsões com a adoção de
diferentes premissas sobre o uso do tempo (i.e. Teoria de Chayanov e Contabilidade Mental).
Para tal, estudamos as transferências do PBF ao povo indı́gena Kı̃sêdjê da Amazônia
brasileira, utilizando dois modelos baseados em agentes descritos em protocolo ODD+D e
parametrizados com dados empı́ricos (29 unidades domésticas; 219 indivı́duos) coletados
em survey por entrevistas e observação direta. Os modelos foram posteriormente validados
em análises de sensibilidade, assim como pela comparação das previsões dos modelos com
dados históricos de desflorestamento do Google Earth e censos. Os resultados mostraram
que, primeiro, as transferências do PBF tenderão a diminuir a área total desflorestada no
longo prazo, sem alterar o tamanho da população Kı̃sêdjê, por meio da redução no tempo
dedicado à agricultura. Segundo, a Contabilidade Mental previu nı́veis de desflorestamento
mais próximos da realidade, sugerindo que os Kı̃sêdjê decidem como alocar o tempo
estabelecendo um tempo mı́nimo de “trabalho” independente do seu retorno energético.
Terceiro, diferentes premissas teóricas sobre a tomada de decisão geraram previsões distintas
quanto ao tamanho do efeito do PBF sobre o desflorestamento, sendo as áreas previstas
em Chayanov menores do que aquelas observadas com a Contabilidade Mental. Além
disso, a análise de sensibilidade sugere uma possı́vel relação entre a Contabilidade Mental
do tempo e o comportamento perante o risco, dado que este modelo foi menos sensı́vel
à imprevisibilidade do sistema. Os resultados deste estudo são novos, pois sugerem que
povos indı́genas também realizam Contabilidade Mental. Ademais divergem de evidências
prévias, ao indicarem que os PTCR podem estar associados à redução no desflorestamento,
conforme evidências qualitativas prévias sugerem.
Palavras-chave: Fungibilidade. Alocação de tempo. Economia comportamental. Amazônia.
Mudança no uso da terra. Sistemas sócio-ecológicos. Tomada de decisão.

Abstract

CUNHA, Priscila dos Reis. The impacts of the Bolsa Famı́lia Program on
agricultural deforestation in Amazonian indigenous lands: an agent-based
modelling study. 2020. 171 p. Dissertation (Master of Science) – School of Arts, Sciences
and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2019.
The impacts of indigenous livelihoods on the Amazonian rainforests, currently small, are
likely to change with the integration of these societies into the market economy. Integration
may be promoted by governmental initiatives for poverty alleviation through Conditional
Cash Transfers (CCT), such as the Bolsa Famı́lia Program (BFP) in Brazil. Despite
the worldwide popularity of these programs nowadays, there is little evidence regarding
their potential environmental impacts, such as the associated long-term deforestation.
Moreover, the few available studies have departed from models which assume that the
time allocation decisions of indigenous peoples follow Rational Choice principles and focus
only on monetary income or consumption goods. They therefore disregard peculiarities
of small-scale economies, such as: (i) the drudgeries of work and people’s tendency to
minimize their working time, proposed by the Chayanovian theory, and (ii) the tendency
of individuals to mentally separate time between ” work ” and ”non work”, as argued in
the Mental Accounting model. To fill these gaps, this study aimed to: (i) assess whether
BFP transfers altered the area deforested for agriculture over the long term and (ii) to
compare the predictions which adopted alternative assumptions about time allocation (i.e.
Chayanovian theory and Mental Accounting). To do that, we studied the transfers from the
BFP to the Kı̃sêdjê indigenous people of the Brazilian Amazon, adopting two agent-based
models described with the ODD+D protocol and parameterized using empirical data (29
households; 219 individuals) collected through interviews and direct observation. The
models were later validated through sensitivity analyses and through the comparison of
model predictions with historical deforestation data from Google Earth and censuses. The
results showed that, first, BFP transfers will tend to decrease the total area deforested in
the long term, without changing Kı̃sêdjê’s population size, by reducing the time allocated to
agriculture. Second, Mental Accounting predictions regarding deforestation resembled more
closely reality, suggesting that the Kı̃sêdjê decide how to allocate their time by establishing a
minimum of ’working’ time, regardless of its energetic return. Third, alternative theoretical
assumptions about the decision-making process led to different predictions regarding the
intensity of the BFP effects on deforestation, with the areas predicted by the Chayanovian
model being smaller than those observed with Mental Accounting. Besides, the sensitivity
analyses suggest a likely relationship between the Mental Accounting of time and risk
behaviour, as this model was less sensitive to the system’s unpredictability. The results
of this study are novel, because they suggest indigenous peoples do mental accounting of
time. They also differ from previous evidence by indicating that CCTs may be associated
with deforestation reduction, as previous qualitative evidence suggest.
Keywords: Fungibility. Behavioural economy. Amazon. Land use change. Socio-ecology
systems. Decision-making.
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Figura 3.4 – Resumo esquemático dos processos e subprocessos dos modelos, subdivididos em Inicialização, Ciclos Anuais e Resultados. Setas cinzas indicam
ordem das subdivisões, setas pretas indicam ordem de realização dos
processos e subprocessos dentro das subdivisões e setas pontilhadas
indicam influências de eventos passados sobre eventos futuros. . . . . . 60
Figura 4.1 – Linhas de contorno da funções: tempo de lazer da unidade doméstica
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Área desflorestada total final em hectares (b) Número de indivı́duos na
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para abertura do roçado. (a) Área desflorestada total em hectares (b)
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nas análises de sensibilidade dos modelos de Chayanov (CH) e de
Contabilidade Mental (CM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Lista de abreviaturas e siglas

MBA

Modelagem Baseada em Agentes

PBF

Programa Bolsa Famı́lia

PTCR

Programa de Transferência Condicionada de Renda

Lista de sı́mbolos

As

Taxa de sucesso da agricultura

Ee
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ml

Tempo dedicado ao lazer por homem adulto da unidade doméstica
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Sc

Quantidade de quilocalorias gastas por hora dedicada à abertura do
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Sumário

1

Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
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Pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023.

171

27

1 Introdução

A maior parte dos impactos negativos ao meio ambiente como um todo e à biodiversidade, em particular, é consequência de comportamentos humanos (SCHULTZ,
2011). Sendo assim, estudar a interação entre sistemas humanos e naturais - ou sistemas
acoplados – pode fornecer informações relevantes para delinear estratégias de conservação
de ecossistemas naturais (LIU et al., 2007). O estudo de sistemas acoplados é necessário
porque, quando estudamos os sistemas humanos e naturais separadamente, desconsideramos caracterı́sticas de sistemas complexos presentes no acoplamento (LIU et al., 2007).
Por exemplo, a presença de retroalimentação (CRAWFORD et al., 2005), de emergência
(BOCCARA, 2010) e de dinâmicas não-lineares (CILLIERS; SPURRETT, 1999) com
pontos crı́ticos, ou seja, pontos nos quais pequenas mudanças em parâmetros resultam em
mudanças de estado do sistema (RAND, 2015).
Uma caracterı́stica importante explorada no estudo de sistemas acoplados é a
interdependência entre as condições ambientais e as ações humanas (AN, 2012). Tal interdependência existe pois, por um lado, as ações humanas alteram as condições ambientais
locais (MEA, 2005), por outro lado, as condições ambientais determinam os serviços
ecossistêmicos disponı́veis que, por sua vez, tanto influenciam as escolhas e decisões das
pessoas sobre suas ações quanto as consequências em termos do bem-estar humano (COSTANZA et al., 1997). Portanto, quando as ações humanas provocam degradação ambiental,
pode ocorrer a diminuição da provisão de serviços ecossistêmicos, o que pode ocasionar a
redução do bem-estar humano. Essa redução do bem estar-humano tende a aumentar a
dependência direta das populações nos serviços ecossistêmicos, intensificando a pressão
direta sobre os recursos naturais (MEA, 2005). Por exemplo, se ocorrer degradação do
solo na localidade onde vive uma população humana altamente dependente da agricultura
para suprir as suas necessidades alimentares, o bem-estar local pode ser reduzido devido
à fome. Para compensar, essa população pode decidir aumentar a área plantada ou a
utilização de fertilizantes, intensificando a pressão direta sobre o ambiente local. Dessa
forma, compreender a interdependência entre as ações humanas e as condições ambientais
é particularmente importante para comunidades diretamente dependentes de recursos
naturais.

Por conta da ênfase na auto-suficiência em recursos locais, dentre as comunidades
com essa caracterı́stica encontram-se frequentemente aquelas tradicionais de pequena escala,
como grupos indı́genas habitantes de localidades rurais remotas, (BODLEY, 2012). Muito
embora essas sociedades de pequena escala sejam fortemente dependentes da extração e
produção local, cada dia mais cresce a integração destas à economia de mercado (LU, 2007),
ou seja, a monetização das economias locais (GODOY et al., 2005). A integração tem
efeito sobre o comportamento decisório relativo ao uso dos recursos naturais por membros
de grupos indı́genas, como, por exemplo, o envolvimento nas atividades agrı́colas, caça e
pesca para subsistência. Diversos estudos apontam que esses efeitos são, frequentemente,
não-lineares ou ambı́guos (GODOY; WILKIE; FRANKS, 1997; DEMMER et al., 2002; LU,
2007). Alguns autores (e.g. GODOY; WILKIE; FRANKS 1997 e LU 2007) argumentam
que parte dessa ambiguidade é explicada pelas diferentes formas de definir o conceito de
integração ao mercado nos estudos sobre o tema. Com isso, ressaltam a necessidade de
entender como variam os efeitos sobre o uso de recursos naturais decorrentes de formas
distintas de integração ao mercado.
Uma das formas possı́veis em que sociedades de pequena escala são integradas
ao mercado são os Programas de Transferência Condicionada de Renda (PTCR) (LUI;
MOLINA, 2013). Esses programas consistem em transferências monetárias para famı́lias
ou indivı́duos em troca de contrapartidas, especialmente investimentos em capital humano
como saúde e educação (FISZBEIN; SCHADY, 2009), com o objetivo de combater a pobreza
e quebrar seus ciclos de perpetuação (DAS; DO; ÖZLER, 2005; SOARES; SÁTYRO,
2009). O Programa Bolsa Famı́lia (PBF), criado pela Lei No 10.836, de 9 de Janeiro de
2004, é um exemplo brasileiro de extrema relevância, por ser o PCTR com maior número
de famı́lias beneficiadas dentre os paı́ses em desenvolvimento (LINDERT et al., 2007). O
programa fornece uma renda mı́nima, sendo o benefı́cio médio de R$179,37 por mês, a
cerca de 13 milhões de famı́lias extremamente pobres (i.e. <R$77/mês) e pobres (i.e. entre
R$ 77/mês e R$154/mês per capita) que, para a segunda categoria, possuam mulheres
grávidas, lactantes ou crianças entre 0-17 anos (MDS, 2017).
Os PTCR têm se tornando cada vez mais populares no mundo (FISZBEIN;
SCHADY, 2009), beneficiando principalmente populações rurais, já que aproximadamente 76% da população pobre do mundo encontra-se nessas condições(DERCON, 2009).
No Programa Bolsa Famı́lia, por exemplo, 21% dos beneficiários são famı́lias rurais(MDS,
2017), enquanto a proporção da população rural no Brasil é de apenas 15% (IBGE, 2016).
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Para populações indı́genas essa diferença é ainda mais expressiva, visto que a proporção
de famı́lias indı́genas beneficiárias do Bolsa Famı́lia (0,84%) (MDS, 2017) é duas vezes
maior do que aquela de domicı́lios indı́genas no paı́s (0,4%) (IBGE, 2010)).
Apesar da crescente expansão de PTCR em populações rurais, são raras as avaliações
relativas aos efeitos indiretos e não intencionais desses programas sobre o uso de recursos
naturais por comunidades diretamente dependentes de recursos naturais. Dentre aqueles
existentes, temos conhecimento apenas de dois estudos que adotaram modelos preditivos
dos impactos futuros para investigar os efeitos dos PTCR em grupos indı́genas sobre o
crescimento da população humana (e.g.BERMAN et al. 2004; IWAMURA et al. 2016) e
a utilização de recursos naturais, mais especificamente, mudanças na cobertura vegetal
(e.g. IWAMURA et al. 2016). Em ambos os estudos previu-se que, no longo prazo, as
transferências ocasionavam o aumento da população humana local e, em Iwamura et al.
(2016), também incrementos da área desflorestada.
Os estudos prévios neste tema partem do pressuposto que as decisões dos beneficiários sobre o uso de recursos monetários (BERMAN et al., 2004) e alimentares
(IWAMURA et al., 2016) provindos de PTCR, bem como a alocação do próprio tempo
diário (BERMAN et al., 2004; IWAMURA et al., 2016) são fundamentadas por escolhas
racionais. Assim, seguem a abordagem tradicionalmente adotada na literatura cientı́fica, a
qual explica o processo de tomada de decisões sobre a produção e o consumo, partindo
das premissas da Escolha Racional. Essas premissas consideram que as decisões buscariam
a maximização ou satisfação de uma utilidade, sendo esta uma medida consistente das
preferências individuais (JONGE, 2012), a qual pode alternativamente ser definida em
termos do retorno econômico, da redução de risco, da felicidade, dentre outros aspectos.
Nesses estudos prévios sobre PTCR, a utilidade corresponde à renda monetária (BERMAN
et al., 2004) e ao consumo energético (IWAMURA et al., 2016), aspectos mais comumente
abordados em modelos socioecológicos (AN, 2012)
No entanto, evidências demonstram que, em comunidades diretamente dependentes
de recursos naturais e sem acesso a um mercado de trabalho, como frequentemente é o
caso de indı́genas habitantes de localidades remotas, as decisões de alocação de tempo
ocorrem visando a um balanceamento entre renda e penosidade do trabalho (ELLIS, 1993),
conforme proposto pela teoria de Chayanov. Assim, a utilidade seria uma decisão subjetiva
que considera tanto a renda monetária/consumo energético como a penosidade trabalho,
em vez de somente o consumo energético ou a renda monetária.

Ademais, os modelos que avaliam os efeitos de longo prazo dos PTCR no desflorestamento para agricultura, ao considerarem que as decisões de alocação de tempo ocorrem
conforme a Escolha Racional, partem de pressuposto não necessariamente verdadeiro.
Adotam a premissa que todas as ações humanas são fundamentalmente racionais (SCOTT,
2000) e, portanto, envolvem um processo de escolha consciente (MONROE, 2001) e consistente (SIMON, 1995), baseado em razões (LUPIA; MCCUBBINS; POPKIN, 2000) e
motivado por preferências individuais (JONGE, 2012). Embora possam assumir que outros
fatores também afetam as decisões, os desvios do comportamento racional são tratados
”ruı́dos” que, por serem aleatórios, na média, são cancelados entre indivı́duos (SCHLÜTER
et al., 2017).
Entretanto, evidências empı́ricas em estudos de economia comportamental mostram
que tais desvios não podem ser considerados como “ruı́dos”, visto que tais desvios são
sistemáticos (SCHLÜTER et al., 2017) e, portanto, a regra e não exceção (THALER,
1980). Ou seja, diferentes pessoas tendem a realizar o mesmo “desvio” de comportamento,
de modo que a média dos indivı́duos não corresponde ao esperado pela Escolha Racional.
Um exemplo de desvio sistemático observado em estudos experimentais (e.g.THALER
1985; HEATH; SOLL 1996; KOOREMAN 2000) seria causado pela Contabilidade Mental.
Tal fenômeno consiste na tendência humana de dividir mentalmente os recursos disponı́veis,
inclusive o tempo, em categorias distintas, as quais seriam destinadas a diferentes tipos de
bens/atividades (i.e. manutenção da casa, alimentação, atividades de lazer) (THALER,
1999). Essa categorização faz com que as pessoas tratem a renda como não fungı́vel, de
modo que a origem dos recursos monetários e/ou bens consumı́veis influencia a forma como
estes serão utilizados (THALER, 1990; THALER, 1999; GOU et al., 2013). Dessa forma,
o uso da renda nem sempre ocorre de forma a maximizar ou satisfazer uma utilidade e,
por isso, resultaria em um desvio do comportamento esperado pela Escolha Racional.
A não fungibilidade explicada pela Contabilidade Mental foi percebida em alguns
estudos com comunidades tradicionais, que demonstram que a fonte de renda pode ter
papel determinante nas escolhas dos produtos consumidos pelas unidades domésticas
(DUFLO; UDRY, 2004; VILLA; BARRETT; JUST, 2010). Villa, Barrett e Just (2010),
por exemplo, em estudo com unidades domésticas pastoralistas na África Oriental, observou
que o aumento da renda monetária provinda da agricultura e da criação de gado resultou
em incrementos na diversidade da dieta das unidades domésticas, enquanto o aumento
equivalente na forma de salários resultou na diminuição dessa diversidade. Tal resultado
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demonstra que diferentes rendas são utilizadas de forma distintas, evidenciando assim a
não fungibilidade.
A Contabilidade Mental parece também explicar a decisão das pessoas sobre como
alocar o próprio tempo (RAJAGOPAL; RHA, 2009). Assim como o dinheiro, o tempo é um
recurso escasso e, portanto, altamente valorizado, o que explicaria sua alocação de forma
similar à renda. De fato, evidências levantadas por Rajagopal e Rha (2009), provenientes de
experimento realizado com universitários norte-americanos, demonstraram que indivı́duos
parecem alocar o tempo dividindo-o em duas categorias distintas: “trabalho” e “não
trabalho”. Para cada categoria, as pessoas possuem diferentes “orçamentos temporais”,
tendendo a distinguir um mı́nimo de tempo dedicado ao trabalho e um máximo de tempo
dedicado às atividades de não-trabalho (i.e. lazer). Dessa forma, os indivı́duos definiriam
uma quantidade mı́nima de horas/dias que devem dedicar ao trabalho, por exemplo 6
horas ao dia, e/ou uma quantidade máxima de horas/dias que podem dedicar a atividades
de lazer, e.g. 4 horas ao dia.
Há, portanto, na literatura diferentes compreensões sobre o que fundamenta as
decisões de alocação de tempo em comunidades diretamente dependentes de recursos
naturais. Parte da literatura assume que as decisões são pautadas pela satisfação de ganhos
monetários ou energéticos. Outros compreendem que essas decisões buscam um equilı́brio
entre ganho monetário/energético e tempo dedicado ao trabalho. Por fim, um terceiro
grupo entende que a renda e o tempo não são fungı́veis e, assim, a fonte (e.g. trabalho,
presente) e o uso do tempo (e.g. trabalho, não trabalho) influenciam essa decisão. A adoção
de diferentes premissas teóricas sobre como ocorre a alocação de tempo pode modificar
as previsões dos impactos de longo prazo dos PTCR em termos de áreas desflorestadas
para agricultura. Isso porque as premissas sobre como as pessoas decidem alocar o próprio
tempo influenciam a quantidade efetivamente gasta com as atividades de subsistência,
em particular à agricultura, e, consequentemente, as previsões sobre o tamanho da área
desflorestada com esse propósito.
Caso as decisões sobre a alocação do tempo de indivı́duos sejam condizentes com a
teoria de Chayanov, ao invés de aumentar, as transferências devidas aos PTCR poderiam
ter como impacto de longo prazo a redução das áreas desflorestadas para agricultura,
o que contraria as previsões de estudos prévios como aqueles de Berman et al. (2004),
Iwamura et al. (2016). Isso porque, com o aumento da renda monetária, o tempo de
trabalho necessário para obter o consumo energético desejado seria menor. Sendo assim, o

tempo dedicado à agricultura seria reduzido e, consequentemente, as áreas desflorestadas
esperadas seriam menores. Por outro lado, se a Contabilidade Mental de fato guiar as
decisões sobre a alocação do tempo dos indivı́duos, ou seja, se eles considerarem o tempo
como não fungı́vel e previamente estabelecerem um orçamento temporal mı́nimo para
quanto devem trabalhar, esse efeito sobre o tamanho das áreas desflorestadas pode ser
menor ou mesmo inexistente.
Apesar de existirem evidências de que as decisões sobre alocação de tempo ocorrem
conforme proposto pela teoria de Chayanov e pela Contabilidade Mental, não existem,
que seja de nosso conhecimento, estudos baseados nessas premissas teóricas que avaliem
os possı́veis impactos no longo prazo dos PTCR no tamanho das áreas desflorestadas
para agricultura por grupos indı́genas. Avaliar as previsões dos impactos ambientais
considerando essas premissas é importante para melhor compreender se podem existir
impactos inesperados dos PTCR.
Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo central avaliar os possı́veis efeitos
das transferências provindas de PTCR no desflorestamento para agricultura, adotando
como modelo de estudo o povo indı́gena Kisêdje e os recebimentos do Programa Bolsa
Famı́lia. Para tal, busca avaliar as consequências da adoção de premissas distintas na
dimensão desses efeitos. Duas perguntas centrais norteiam o estudo:
1. As transferências monetárias do Programa Bolsa Famı́lia alteram, no longo prazo,
o tamanho das áreas desflorestadas para agricultura de povos indı́genas amazônicos,
particularmente da etnia Kı̃sêdjê?
2. O tamanho da área desflorestada previsto no longo prazo será diferente entre o
modelo de decisão baseado em pressupostos da Contabilidade Mental e aquele da
Teoria de Chayanov?
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2 Premissas teóricas da decisão de desflorestar para agricultura: Escolha
Racional e Contabilidade Mental
Existem diferentes correntes teóricas, especialmente dentro da Economia e Psicologia
que buscam explicar os determinantes da tomada de decisão e comportamento humanos.
Essas diferentes linhas frequentemente adotam modelos com premissas diferentes que,
por sua vez, alteram a forma esperada da tomada de decisão humana e, portanto, como
escolhem alocar o tempo para diferentes atividades. Nesta parte, será apresentada uma
descrição da teoria e suas premissas, a partir de duas abordagens distintas: (i) Escolha
Racional, fundamentada na economia neoclássica e (ii) Contabilidade Mental, na economia
comportamental.

2.1

Escolha Racional

Extensamente utilizada como modelo de decisão em diversas áreas do conhecimento,
a Escolha Racional tem como principal premissa assumir que as ações humanas são
racionais (SCOTT, 2000), muito embora não exista consenso na literatura sobre a definição
do que é ser racional (LUPIA; MCCUBBINS; POPKIN, 2000). Para Simon (1995), por
exemplo, a racionalidade equivale à escolha suportada pelas melhores razões possı́veis,
ou seja, aquelas que levam um indivı́duo a atingir os melhores resultados em relação aos
seus objetivos de escolha. Já para Jonge (2012) a racionalidade seria um termo mais
amplo, equivalente à consistência nas preferências. Esta visão significa que as escolhas são
determinadas pelas preferências individuais, as quais assume-se que não variam (i.e. são
consistentes) com o contexto em que é realizada a escolha.
Apesar das divergências em relação às definições de racionalidade, todas possuem um
ponto em comum: consideram que as pessoas escolhem baseando-se em razões, independente
de quais sejam estas (LUPIA; MCCUBBINS; POPKIN, 2000). A razão seria, portanto,
o processo humano de procurar, processar e realizar inferências a partir de informações
existentes. Dessa forma, as diferentes vertentes da Escolha Racional discordariam com
relação a quais informações são essas.
No caso especı́fico de estudos sobre mudanças na cobertura vegetal causadas por
decisões humanas, duas vertentes da Escolha Racional são mais comumente adotadas:

(i) Teoria da Utilidade Esperada e (ii) Teoria da Racionalidade Limitada (AN, 2012;
GROENEVELD et al., 2017).
A vertente da Utilidade Esperada assume que as pessoas decidem suas ações visando
maximizar alguma utilidade, ou seja, escolhem a ação com a maior utilidade esperada
(SIMON, 1978; FRANK, 1987; SCHLÜTER et al., 2017; MONROE, 2001). A utilidade
esperada é calculada obtendo-se a média ponderada de todos os diferentes resultados
possı́veis de serem obtidos quando se opta por uma ação, sendo que a ponderação é feita
através da probabilidade de ocorrência de um resultado dado que se prevê a realização de
tal ação(ELSTER, 1986). Entende-se, portanto, que a utilidade esperada é uma maneira de
ordenar as ações de acordo com os resultados previstos e as probabilidades de ocorrência
de cada resultado, os quais definem qual será a melhor escolha (BRIGGS, 2017).
Matematicamente, a utilidade esperada pode ser definida de acordo com a Equação
2.1 (BRIGGS, 2017):

EU (A) =

X

PA (z)U (z)

(2.1)

z∈O

em que, EU (A) representa a utilidade esperada; PA (z), a probabilidade do resultado z
condicionado à ação A (probabilidade do resultado z ocorrer, dado que o agente agiu
conforme A); e U (z) equivale à utilidade do resultado z (quanto z vale ou, por exemplo,
quantos reais são ganhos com z).
Por sua vez, a vertente da Racionalidade Limitada entende que a Teoria de Utilidade
Esperada seria um caso particular de racionalidade (SIMON, 1978). Naquela vertente,
assume-se que a cognição humana é limitada e, portanto, existem imperfeições no processo
de tomada de decisão e, consequentemente, o cálculo das utilidades esperadas é realizado
utilizando informações incompletas (LUPIA; MCCUBBINS; POPKIN, 2000). Portanto,
assume-se que as pessoas almejam o bem próprio (i.e. utilidade), porém contando com
uma habilidade computacional limitada para tal (MONROE, 2001).
Nessa última vertente, considera-se que os indivı́duos podem lidar com a capacidade
computacional limitada de ao menos três maneiras. A primeira seria pela substituição do
espaço do problema real por um espaço reduzido, no qual apenas algumas alternativas
seriam avaliadas e a maximização da utilidade (i.e. escolha da maior utilidade esperada
possı́vel) ocorreria entre essas alternativas (SIMON, 1972). Outra maneira seria a maxi-
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mização do processo de escolha, ou seja, do tempo e da capacidade cognitiva despendidos
com a análise de alternativas, e não a maximização do objetivo em si (MONROE, 2001),
como, por exemplo, seria o caso da maximização do consumo energético . Portanto, o
indivı́duo continuaria a comparar alternativas enquanto os incrementos na utilidade fossem
maiores do que o aumento nos gastos com a análise de alternativas (SIMON, 1978). Na
terceira forma, os indivı́duos podem lidar com a capacidade limitada compreendendo-a
como a fixação de um objetivo (i.e., nı́vel de aspiração/satisfação) (SIMON, 1978), de
forma que a análise de alternativas ocorre até que esse nı́vel seja alcançado (SIMON, 1972).
Tanto a Teoria Utilidade Esperada como a Teoria de Racionalidade Limitada
compreendem que a decisão ocorre no nı́vel do indivı́duo, mas quando consideramos
decisões de pequenos grupos (e.g. famı́lias, unidades domésticas), a mesma lógica pode
ser aplicada (CHIBNIK, 2011). Portanto, para unidades domésticas, o objetivo passa
a ser a maximização/satisfação da utilidade de todos, ou ao menos da maioria de seus
membros. O foco no indivı́duo é alterado em uma terceira vertente da Escolha Racional, a
Teoria de Chayanov, que concentra-se nas decisões da unidade doméstica e, portanto, nas
necessidades coletivas (REMPEL; LOBDELL, 1985). Essa teoria trata especificamente
das decisões racionais em comunidades campesinas, enfatizando as decisões nas unidades
domésticas, por considerar que estas funcionam como empresas de produção familiar em
que a produção depende da exploração familiar (CHAYANOV, 1927), não sendo possı́vel
dissociar os interesse individuais das decisões coletivas, visto que existe uma organização e
divisão do trabalho (e.g por gênero) dentro das unidades.
A teoria chayanoviana assume que: (i) não há um mercado de trabalho e, portanto,
não é possı́vel contratar mão-de-obra; (ii) todos possuem acesso flexı́vel à terra para cultivo,
ou seja, o tamanho da terra disponı́vel para cultivo não é fixo e as unidades têm liberdade
para abrir roçados do tamanho que desejarem (ELLIS, 1993); (iii) existe um mı́nimo de
consumo que é aceitável, o qual visa permitir a manutenção de uma constante de bem-estar
(i.e., manutenção da subsistência) (CHAYANOV, 1927) e (iv) a unidade doméstica é a
unidade de produção e, ao mesmo tempo, a unidade de consumo (REMPEL; LOBDELL,
1985). Essas suposições correspondem também à realidade das comunidades diretamente
dependentes de recursos naturais, como aquelas indı́genas de localidades remotas caso que
corresponde à Amazônia. Por conta disso, optamos por adotar a vertente de Chayanov
neste estudo, como forma de incorporar a Escolha Racional.

Na teoria Chayanoviana, assim como nas outras duas vertentes racionalistas, entendese que as pessoas buscam maximizar uma utilidade. Nesta vertente, todavia, a utilidade é
uma decisão subjetiva realizada pela unidade doméstica com relação ao total de trabalho
dedicado à produção para a satisfação das necessidades de consumo de seus membros
(ELLIS, 1993). Assim, a unidade doméstica tem dois objetivos distintos e conflitantes:
obter renda (o que requer trabalho) e evitar o trabalho/ter lazer (CHAYANOV, 1927).
Dessa forma, a maximização da utilidade é mais complexa do que apenas maximizar
lucros (REMPEL; LOBDELL, 1985) e envolve o encontro de um ponto de equilı́brio entre
produção, consumo e redução do trabalho (ELLIS, 1993).
No modelo de decisão chayanoviana, a produção é avaliada por meio do produto
marginal do trabalho, o qual descreve o ganho lı́quido obtido com a produção (i.e. dinheiro
ou consumo energético), considerando diferentes quantidades de tempo dedicadas ao
trabalho (CHAYANOV, 1927). O consumo e o trabalho são avaliados no modelo como
o valor subjetivo do trabalho dispendido pela unidade doméstica, que é representado
pelo quanto de renda é preciso ganhar para compensar a perda em lazer (ELLIS, 1993).
Esse valor varia conforme o tempo dedicado ao trabalho, visto que o trabalho gera
uma desutilidade crescente, ou seja, quanto mais tempo se trabalha, maior será a renda
necessária para compensá-lo (HOLDEN, 1993). Esse valor também é influenciado pelo
mı́nimo de renda/consumo energético aceitável para uma unidade doméstica sobreviver.
Isso porque enquanto o mı́nimo não é alcançado, o valor subjetivo do trabalho é zero,
visto que nenhuma quantidade de lazer compensa ter uma renda menor que a mı́nima
(ELLIS, 1993). Sendo assim, a maximização da utilidade ocorre quando o produto marginal
do trabalho é igual ao valor subjetivo do trabalho (CHAYANOV, 1927). O ponto de
equilı́brio é alcançado quando o ganho da produção - ou seja, o aumento da renda/consumo
energético - não compensa o aumento percebido da penosidade do trabalho (ELLIS, 1993).

2.2

Contabilidade Mental

A Contabilidade Mental trata de um conjunto de operações cognitivas utilizadas
por indivı́duos e unidades domésticas para organizar, avaliar e monitorar as atividades
que afetam suas finanças (THALER, 1999). A partir dessa linha teórica considera-se que
as decisões financeiras são realizadas de forma fragmentada (i.e. avalia-se uma transação
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por vez e não o todo) e dependente do contexto (i.e. local de compra, preço relativo do
produto etc). Portanto, essa abordagem se aproxima da Economia Comportamental, pois
considera que as decisões humanas sofrem influências psicológicas, emocionais e sociais,
incluindo assim desvios da racionalidade (THALER, 1985).
O processo de Contabilidade Mental tem como base a Teoria do Prospecto de
Kahneman e Tversky (1979) (THALER, 1999). Nessa teoria, a função utilidade, que
considera o valor absoluto de um resultado de uma ação, é substituı́da pela função valor,
que considera a diferença entre o resultado, assim o valor gasto/ganho com a ação e o valor
de referência desta ação (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). Por exemplo, considerando
como ação a atividade agrı́cola e como resultado o consumo energético, o valor absoluto do
ganho em consumo energético (i.e. função utilidade) com a agricultura seria substituı́do pela
diferença entre o ganho em consumo energético obtido e o ganho em consumo energético
que era esperado previamente com a realização da agricultura (i.e. função valor). Ou seja,
para a tomada de decisão, não importa necessariamente o valor do resultado, mas sim
quanto se economiza ou se perde em utilidade com relação ao esperado (THALER, 1980).
A função valor tem a forma de um S, de modo que o peso da mudança de valor de um
produto seria menor, quanto maior for o seu valor absoluto (TVERSKY; KAHNEMAN,
1981). Ou seja, a mesma diferença entre ganho em consumo energético esperado e obtido
com a realização da atividade de agricultura, por exemplo de 200 kcal a mais, tem peso
maior quando o ganho total com a atividade é de 2000 kcal do que quando o ganho total é
de 20000 kcal.
A função valor utilizada na Teoria do Prospecto contrasta também com a função
utilidade da teoria da Escolha Racional ao ponderar o valor de um resultado incerto
com um peso de decisão, ao invés de sua probabilidade de ocorrência (KAHNEMAN;
TVERSKY, 1979). O peso de decisão é uma função da probabilidade de ocorrência, em
que os eventos impossı́veis são descartados, baixas probabilidades são superestimadas,
enquanto médias e alta probabilidades são subestimadas (TVERSKY; KAHNEMAN, 1981).
Portanto, os pesos de decisão são uma forma subjetiva de compreensão da probabilidade,
na qual as pessoas possuem aversão ao risco e perdas.
Um efeito do peso de decisão é a tendência das pessoas preferirem ganhos menores,
porém certos, a ganhos maiores e incertos, mesmo quando a utilidade esperada do ganho
incerto é maior. Em exemplo apresentado por Tversky e Kahneman (1981), os participantes
precisavam optar entre duas alternativas: A) ganho certo de R$30 ou B) 80% de chance de

ganhar R$45. De acordo com a Teoria da Utilidade Esperada, a opção B teria maior utilidade
(já que 45 ∗ 0.8 + 0.2 ∗ 0 = 36) e seria, assim, a escolha preferida se o comportamento fosse
racional. Entretanto, contrariamente ao esperado, evidências empı́ricas de experimentos
mostraram que a opção A foi a mais escolhida, com 78% dos participantes optando pelo
ganho certo. Estando assim, de acordo com a Teoria do Prospecto que assume que as
pessoas tendem a subestimar altas probabilidades, preferindo, portanto, ganhos certos.
Portanto ,a função valor (v), que guia as decisões humanas para a Teoria do
Prospecto, é dada pela relação entre o valor de referência e a aversão ao risco/perda (i.e
peso de decisão) e pode ser matematicamente expressa pela equação 2.2 (KAUSTIA, 2010):

v(x) =



x α

se x ≥ 0


−λ(−x)β

se x < 0

,

(2.2)

em que x representa o ganho ou perda em relação ao ponto de referência, α o coeficiente
de aversão ao risco, λ o coeficiente de aversão a perdas e β o coeficiente de propensão ao
risco.
O processo de Contabilidade Mental é um caso particular da Teoria do Prospecto
que inclui outros desvios da racionalidade causados pelo processo de fragmentação na
decisão sobre as atividades financeiras (THALER, 1999), como (i) o efeito dotação, em que
as pessoas tendem a dar menos valor ao custo de oportunidade (THALER, 1980) (i.e. custo
de algo em relação aos usos alternativos que foram renunciados) (PAYNE; BETTMAN;
LUCE, 1996) e (ii) a tendência de divisão da renda em contas mentais (THALER, 1990),
que será o foco deste estudo.
A divisão da renda em contas mentais ocorre em três diferentes nı́veis: os gastos
são agrupados em orçamentos ou budgets (e.g.. alimentação, entretenimento, roupas),
a riqueza em contas (e.g. pensão, seguros, investimentos) e a renda em categorias (e.g.
salário, presente, regular, esporádico) (THALER, 1999). Essas contas/categorias não são
fungı́veis, ou seja, não são substituı́veis entre si e, por isso, geram consequências no consumo
(THALER, 1990). Sendo assim, a não fungibilidade é uma caracterı́stica fundamental da
Contabilidade Mental (GOU et al., 2013)
O processo de Contabilidade Mental, como dito, foi proposto inicialmente para
atividades financeiras, mas economistas aplicam a mesma lógica ao tempo (THALER,
1999). Considerar que há a Contabilidade Mental para o tempo significa assumir que o
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tempo também não é fungı́vel e, portanto, há uma distinção clara entre o tempo dedicado
ao trabalho e o tempo dedicado ao lazer. Pode-se assim dizer que a alocação do tempo
de uma unidade doméstica envolveria um trade-off entre tempo dedicado ao trabalho e
tempo dedicado ao lazer (TEIXEIRA, 2010). Esse trade-off resulta no estabelecimento de
um orçamento temporal, no qual é definido como objetivo um tempo mı́nimo de trabalho
e um tempo máximo de lazer (RAJAGOPAL; RHA, 2009).
Portanto, considerar que a Contabilidade Mental afeta o processo de alocação de
tempo significa assumir que a decisão sobre o uso do tempo depende não só da utilidade,
i.e. ganho energético, mas também do trade-off entre o tempo dedicado ao trabalho e ao
lazer. Assim, é estabelecido um orçamento temporal para o trabalho e o lazer e esse não
se altera com a implementação de programas de transferências condicionadas de renda.

2.3

Hipóteses

Com base no apresentado, esperamos que o tamanho previsto da área desflorestada
seja distinto conforme o modelo de decisão considerado (i.e. Chayanov e Contabilidade
Mental), uma vez que estes divergem em como os indivı́duos alocam o próprio tempo. Sendo
assim, duas hipóteses sobre qual será o efeito do programa do Bolsa Famı́lia nortearão
o estudo, uma para cada modelo de decisão. Em ambas as hipóteses supomos que: (i)
o aumento da renda monetária do PBF aumenta o consumo de alimento das unidades
domésticas (FISZBEIN; SCHADY, 2009; KABEER; WADDINGTON, 2015) e, portanto,
o consumo energético; (ii) o aumento do consumo energético reduz o tempo necessário de
trabalho para a obtenção de um consumo energético satisfatório; (iii) o tempo de trabalho
em atividades de subsistência é diretamente proporcional ao tamanho da área desmatada
para agricultura.
.
Hipótese 1: No modelo de Chayanov, as transferências do PBF deverão reduzir o tamanho da área desflorestada para agricultura dentre o povo
indı́gena Kı̃sêdjê
.
De acordo com a teoria de Chayanov as unidades domésticas visam alcançar um
consumo energético satisfatório reduzindo ao máximo o tempo de trabalho devido à sua

penosidade (ELLIS, 1993). Portanto, esperamos que, no curto prazo, deverá ocorrer uma
diminuição do tempo dedicado às atividades de subsistência, e, assim, à agricultura e, com
isso, uma redução das áreas desflorestadas no longo prazo.
.
Hipótese 2: No modelo de Contabilidade Mental, as transferências do
PBF deverão resultar numa redução menor do tamanho da área desflorestada
para agricultura dentre o povo indı́gena Kı̃sêdjê
.
De acordo com a Contabilidade Mental, o tempo será dividido em categorias de ”trabalho” e ”não trabalho”, havendo um tempo mı́nimo dedicado ao trabalho (RAJAGOPAL;
RHA, 2009). Assumimos que a introdução do Bolsa Famı́lia não alterará o tempo mı́nimo
de trabalho. Assim, apesar de o PBF gerar o mesmo aumento no consumo energético da
unidade doméstica, a redução do tempo de trabalho deverá ser menor quando comparada
à Teoria de Chayanov. Isso porque, mesmo que o consumo energético satisfatório de uma
unidade doméstica seja alcançado com menos horas de trabalho, as unidades domésticas
trabalharão um tempo mı́nimo. Com a menor redução do tempo dedicado à agricultura,
menor deverá ser a redução nas áreas desmatadas, podendo, inclusive, não ocorrer o
desmatamento quando os orçamentos temporais forem altos (i.e. o mı́nimo de tempo de
trabalho for elevado).
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3 Métodos
3.1

Delineamento de Pesquisa

Uma vez que o objetivo do trabalho era avaliar as possı́veis consequências ao desflorestamento da renda monetária do Bolsa Famı́lia no longo prazo, utilizamos a modelagem
computacional, que é um importante instrumento de previsão (WINTERHALDER, 2002).
Modelos são representações simplificadas de sistemas reais que visam à compreensão
de algum fenômeno (RAILSBACK; GRIMM, 2012), os quais têm como vantagens: (i)
revelar fenômenos não antecipados durante sua elaboração (WINTERHALDER, 2002),
colaborando na compreensão de fenômenos caracterı́sticos de sistemas complexos, como
a emergência, i.e. comportamentos globais do sistema que surgem de interações locais
sem se resumir à soma de suas partes (MANSON, 2001); (ii) permitir examinar questões
impossı́veis de serem testadas experimentalmente ou com dados observacionais (RAGSDALE, 2010), tanto por motivos éticos ou práticos, como por custos, falta de exemplos
reais e falta de tempo, e (iii) permitir o estudo de fenômenos com um custo reduzido
(WINTERHALDER, 2002).
Apesar das vantagens e da importância dos modelos em estudos preditivos, como
esses são simplificações realizadas através da escolha de fatores do sistema considerados
importantes, seu uso pode ter alguns possı́veis problemas como: (i) falta de realismo devido
à simplificação do sistema, fazendo com que ele não seja condizente com a realidade;
(ii) confusão entre o que é modelo (a simplificação definida pelo pesquisador) e o que
é o fenômeno de fato (o objeto de estudo); e, por fim, (iii) potencial arbitrariedade na
seleção de fatores importantes do sistema, negligenciando-se caracterı́sticas e assuntos
essenciais ao problema estudado (WINTERHALDER, 2002). Parte desses possı́veis vieses
podem ser evitados com a verificação e validação do modelo, que, no presente trabalho, foi
realizada utilizando duas abordagens: (i) validação histórica dos resultados e (ii) análise
de sensibilidade.
A validação histórica consiste na comparação do previsto pelos modelos com o
encontrado na realidade (EDMONDS; MEYER, 2015). Essa foi realizada para o perı́odo
anterior ao trabalho (2002-2016), comparando a previsão de desmatamento do modelo com
o real desmatamento ocorrido. A simulação foi realizada sem a renda do Bolsa Famı́lia para
os anos anteriores a sua implementação (2002-2009) e com uma renda crescente nos anos

subsequentes. O real desmatamento foi mensurado utilizando as imagens disponı́veis no
Google Earth. Também comparamos o tamanho populacional final previsto pelos modelos
com o tamanho real observado em 2016, de acordo com os dados de Troncarelli (2017). Já
as análises de sensibilidade avaliam como as variações do valor dos parâmetros afetam
o comportamento dos modelos (RAILSBACK; GRIMM, 2012), através da realização de
diferentes simulações, alterando os valores desses parâmetros (GILBERT, 2008). Neste
estudo fizemos análises de sensibilidades para nove parâmetros: (i) tamanho médio da
comunidade inicial; (ii) tempo mı́nimo de trabalho; (iii) imprevisibilidade das taxas de
sucesso; (iv) taxa de sucesso da agricultura; (v) taxa de sucesso da caça/pesca; (vi)
produtividade do roçado; (vii) tempo necessário para a realização da caça/pesca; (viii)
tempo necessário para a realização da abertura do roçado e (ix) tempo necessário para a
realização da colheita. Para cada, comparamos a área total desflorestada final e número
de indivı́duos da comunidade final para vinte valores do parâmetro.
Os modelos computacionais deste estudo são representações similares a programas de
computador, implementadas através da realização de diferentes simulações para observação
do comportamento do sistema (GILBERT; TERNA, 2000). Modelos computacionais não
dependem de soluções analı́ticas, o que permite aumentar sua complexidade (CHÁVEZJUÁREZ, 2017), tornando-os adequados à análise de processos e relações não-lineares,
comuns em estudos socioecológicos (GILBERT; TERNA, 2000).
Construı́mos dois modelos baseados em dados empı́ricos obtidos no campo, e,
portanto, realizamos uma simplificação de um sistema real especı́fico, no caso a população
Kı̃sêdjê. Ambos os modelos são idênticos, variando apenas o processo de tomada de decisão
dos agentes. Em cada modelo a decisão dos agentes baseou-se em uma premissa teórica
distinta (i.e. Teoria de Chayanov ou Contabilidade Mental). Para cada uma dessas formas
de decisão, realizamos simulações variando apenas o recebimento do PBF, i.e. testamos
cenários com e sem o recebimento dessa fonte de renda monetária.
A parametrização dos modelos foi realizada utilizando dados empı́ricos coletados nos
meses de setembro e outubro de 2018 (40 dias), na comunidade Khikatxi, maior comunidade
Kı̃sêdjê. Esses dados foram complementados com aqueles coletados por Troncarelli (2017)
na mesma comunidade em perı́odos prévios (fevereiro a março de 2016, janeiro a março
de 2017). Assim, o delineamento da coleta de dados empı́ricos foi observacional e misto
em termos do tempo de coleta, sendo transversal para os dados obtidos apenas na coleta
realizada em 2018 (i.e. determinação de tempo de realização de atividades de subsistência e
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medição de área de roçado) e (ii) observacional em painel para os métodos complementados
com dados coletados por Troncarelli (2017) (i.e. caracterização demográfica e do consumo
de produtos provindos de atividades de subsistência da comunidade).
O delineamento observacional consiste na coleta de dados através da observação,
sem intervenções (NEWING, 2010), utilizando uma abordagem que envolva o levantamento
de informações de maneira sistemática e estruturada, de forma que a coleta de dados
ocorra da mesma forma, na mesma ordem, e em condições equivalentes para todas as
unidades amostrais (FOWLER, 2013).
No delineamento observacional transversal, também conhecido como correlacional
ou cross-sectional, a coleta de dados ocorre para uma amostra representativa da população
em um único momento de tempo (NEWING, 2010). Com este delineamento amostramos
parte das unidades domésticas (N=19), em que todos os indivı́duos adultos disponı́veis
foram entrevistados (N=109). Adotamos como critério de definição de adultos a idade de
16 anos, pois esta é a idade mı́nima para recebimento de recursos do Bolsa Famı́lia. 1 . Já no
delineamento observacional em painel, a coleta de dados ocorre para as mesmas unidades
domésticas em dois (ou mais) perı́odos distintos (NEWING, 2010). Neste delineamento
realizamos um censo com todas as unidades domésticas (N=29) e todos os indivı́duos
adultos disponı́veis (N=219).
Os dados obtidos, tanto por meio do delineamento observacional transversal como
por meio do delineamento observacional em painel , são passı́veis de serem quantificados
(ANDRES, 2012), o que facilita o seu uso na parametrização do modelo. Além disso, esses
delineamentos foram escolhidos por serem eficientes na caracterização de uma população
(NEWING, 2010; ANDRES, 2012). Isso é importante pois o objetivo deste trabalho é
modelar a população Kı̃sêdjê, sendo necessária a sua caracterização para, por exemplo, a
determinação do tamanho médio das unidades domésticas e das dinâmicas demográficas (i.e.
taxa de natalidade e mortalidade). Cabe ressaltar que a caracterização de uma população
por meio do delineamento transversal está restrita a atributos que não dependam de
mudanças no tempo (NEWING, 2010). Assim, o estudo transversal foi utilizado para
atributos que os processos históricos não são relevantes, enquanto o estudo em painel foi
usado para atributos cujo efeito temporal pode ser um fator importante.
1

O objetivo inicial no delineamento transversal era obter dados para todas as unidades domésticas e
todos os indivı́duos adultos. Entretanto, durante o perı́odo de campo, um dos indivı́duos faleceu e as
comunidades Kı̃sêdjê entraram em luto. Em respeito ao luto, não realizamos a coleta pelo perı́odo de
uma semana, o que reduziu significativamente o tempo de campo e, consequentemente, a amostra

3.2

População Estudada

Este estudo investigou o efeito das transferências de renda monetária do Programa
Bolsa Famı́lia sobre as áreas desflorestadas para agricultura praticada pelos Kı̃sêdjê,
habitantes da Terra Indı́gena Wawi (MT). Os Kı̃sêdjê ou Khisetje, conhecidos previamente
como Suyá, são os únicos residentes da região do Xingu que pertencem ao tronco MacroJê (SEEGER, 2003), compartilhando diversos traços da organização social e cultural
com outras etnias aparentadas (SEEGER, 1980). Atualmente, a população total está em
cerca de 514 pessoas, distribuı́das em aldeias e postos indı́genas (TRONCARELLI, 2017).
A maior parte da população vive em quatro aldeias (i.e. Khikatxi/Ngôjwêrê, Ngôsokô,
Jaruma e Horehusikro), localizadas na região sentrional do Parque, norte de Mato Grosso
(WEIS et al., 2011). A aldeia Khikatxi é a mais populosa (35 casas) e surgiu em 2018
com a transferência de localização da aldeia Ngôjwêrê, devido à sua proximidade com
as plantações de soja. Assim, para fins de análise, as aldeias Ngôjwêrê e Khikatxi foram
consideradas a mesma nesse trabalho.
As aldeias Kı̃sêdjê têm disposição espacial circular (SEEGER, 1980), com as
moradias em torno de um pátio onde, no centro, localiza-se a “casa dos homens”, local
de discussões e encontros (LANNA, 1972). A organização social e econômica tem por
base relações de parentesco (SEEGER, 1980). O sistema de descendência é matrilinear
(SEEGER, 1981) e, portanto, o homem quando se casa passa a fazer parte da unidade
doméstica da esposa, sendo cada unidade doméstica composta por múltiplas famı́lias
nucleares (SEEGER, 2003). Cada moradia possui uma identidade (i.e. nome) e quando
esta lota, alguns membros constroem um nova residência com o mesmo nome da anterior
(SEEGER, 1981).
Os Kı̃sêdjê vivem dos produtos obtidos por meio da agricultura, caça, pesca e coleta
(SEEGER, 1980). O esforço investido nas diferentes atividades variam durante o ano, visto
que estas estão sujeitas às variações climáticas da região. Não há classes sociais dividindo
os trabalhos, mas as atribuições estão fortemente relacionadas ao gênero (LANNA, 1972),
o que torna o gênero economicamente relevante (SEEGER, 1981). Enquanto as atividades
das mulheres estão mais voltadas à unidade doméstica (LANNA, 1972), com a maior parte
do tempo dedicado à obtenção e ao preparo de alimentos (TRONCARELLI, 2016), os
homens dedicam-se a trabalhos cooperativos como a pesca, realizada em conjunto com
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companheiros da mesma moradia, e a caça, realizada em expedições tribais (LANNA,
1972). Neste último caso, embora os produtos de caça obtidos sejam prioritariamente
destinados para a unidade doméstica, não estão restritos a ela.
Na agricultura o homem é responsável pela definição do local do roçado e sua
limpeza, pelo preparo da terra e pela derrubada e queimada de árvores (LANNA, 1972;
WEIS et al., 2011). As mulheres também auxiliam no processo de limpeza do roçado e são
responsáveis pela colheita, que pode ser realizada em conjunto com as crianças (WEIS et
al., 2011). Já no plantio, a responsabilidade por plantar cada tipo de alimento também é
definida pelo gênero (LANNA, 1972). De acordo com Lanna (1972), a caça e a pesca são,
em geral, realizadas apenas pelos homens adultos, com exceção da pesca timbó, em que as
mulheres e crianças também podem participar.
Cada unidade doméstica possui ao menos um roçado, e os alimentos costumam
ser divididos com os familiares dentro da moradia (SEEGER, 1981). O principal produto
agrı́cola amiláceo é a mandioca brava, cultivada em roças de de coivara ou itinerantes
(WEIS et al., 2011) e processada em farinha/polvilho durante todo o ano pelas mulheres
(SEEGER, 1980) . O milho verde, a batata-doce, o cará (SEEGER, 1980) o amendoim, o
feijão e o mangarito também são cultivados por eles (SEEGER, 2003).
Os produtos de caça e pesca são considerados alimentos nobres (LANNA, 1972;
WEIS et al., 2011). A caça é realizada através do uso armas de fogo, já para a pesca
utilizam-se arco-e-flecha, anzóis ou timbó (WEIS et al., 2011). Dentre os produtos florestais
não-madeireiros consumidos estão o pequi, a mangaba, os cocos de diversas palmeiras, o
mel silvestre e o palmito da palmeira inajá (LANNA, 1972).
A renda obtida por atividades produtivas é complementada pela renda monetária
provinda da comercialização de artesanatos, mel e pequi com o auxı́lio da Associação
Indı́gena Kı̃sêdjê (TRONCARELLI, 2017). Outras fontes incluem as transferências monetárias como pensões, aposentadorias e Programa Bolsa Famı́lia (WEIS et al., 2011), e
os trabalhos assalariados de funcionários da Funai, professores e funcionários da escola
contratados pela Secretaria de Educação de Mato Grosso - Seduc/MT, e agentes de saúde
e auxiliares de enfermagem indı́genas pelo Distrito Sanitário Especial de Saúde Indı́gena
Xingu de Mato Grosso (TRONCARELLI, 2017).

3.3

Modelagem Baseada em Agentes

O estudo foi desenvolvido por meio da modelagem baseada em agentes (MBA),
método bastante utilizado para estudos de sistemas socioecológicos (AN, 2012; MILNERGULLAND, 2012), tais como simulações de mudanças no uso e na cobertura do solo
(GROENEVELD et al., 2017). Consiste em modelos computacionais bottom-up em que
atores sociais (agentes) interagem com o meio ambiente dinâmico, através de regras
pré-definidas (AN, 2012), focando na ação humana (PARKER et al., 2003).
Considerando o propósito deste estudo, a modelagem baseada em agentes tem
diversas vantagens em relação a outros métodos. Primeiro, é adequada para estudos em
pequenos grupos humanos, como é o caso da população Kı̃sêdjê, por seu poder de modelar
decisões individuais, incorporando interações e retroalimentação (AN, 2012). Com isso,
permite modelar como as mudanças dos comportamentos individuais levam a padrões
emergentes em escala maiores (populacionais) (BONABEAU, 2002; GRIMM et al., 2006;
GILBERT, 2008; MACAL; NORTH, 2010; MILNER-GULLAND, 2012), assim como
permite estudar como o sistema/meio ambiente afeta as decisões individuais (GRIMM et
al., 2006).
A segunda vantagem do método é que este não depende de soluções analı́ticas,
permitindo aumentar a complexidade sem afetar a rastreabilidade do modelo, o que
viabiliza a incorporação de diversos desvios de comportamento padrão/médio de uma
população (MACAL; NORTH, 2010; CHÁVEZ-JUÁREZ, 2017). Dessa forma, permite
incorporar a heterogeneidade dos agentes, explorando diferenças entre os indivı́duos de
uma população (GILBERT, 2008; AN, 2012; CHÁVEZ-JUÁREZ, 2017), como seria o caso,
por exemplo, de incluir variações nos valores transferidos pelo Programa Bolsa Famı́lia
por unidade doméstica. Além disso, a MBA possui grande flexibilidade nas especificações
relacionadas às regras de decisão dos agentes (MILNER-GULLAND, 2012), permitindo
incorporar comportamentos que não visem à maximização. Pode-se, portanto, avaliar tanto
comportamentos racionais dos agentes, quanto aqueles não racionais (GILBERT, 2008;
AN, 2012; CHÁVEZ-JUÁREZ, 2017) e, com isso, avaliar os efeitos de diferentes teorias
de comportamento, como em nosso caso, que comparamos os resultados pela Teoria de
Chayanov e da Contabilidade Mental.
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Terceiro, devido ao custo de modelagem menor, a MBA é adaptável (CHÁVEZJUÁREZ, 2017) , mantendo a facilidade de implementação do modelo (BONABEAU,
2002). Como as análises são realizadas por meio de simulações, é possı́vel observar todo
processo, identificando os efeitos no curto e longo prazo (CHÁVEZ-JUÁREZ, 2017). É
também possı́vel incluir no modelo intervenções como polı́ticas públicas, tais como os
programas de transferência de renda, cujos efeitos são frequentemente não-lineares e difı́ceis
de implementar em modelos que dependam de soluções analı́ticas
Apesar da independência de soluções analı́ticas permitir incorporar maior complexidade na MBA, esta é também uma das limitações dessa técnica. Quando derivamos o
comportamento de um modelo por soluções analı́ticas, obtemos informação de como o
modelo se comportará de acordo com os dados de entrada, o que costuma ser preferı́vel
(GILBERT, 2008). Sem as soluções analı́ticas, a análise limita-se a experimentos com
diferentes dados de entrada, não sendo, portanto, encontrada uma regra geral para os
comportamentos. Por exemplo, em modelo em que a entrada de dinheiro do Bolsa Famı́lia
pode aumentar ou diminuir a área desflorestada a depender do valor transferido, quando
obtemos uma solução analı́tica, saberemos quais valores transferidos da Bolsa Famı́lia que
levarão ao aumento na área desflorestada, assim como quais levarão à redução. Porém, se
não possuı́mos a solução analı́tica, precisamos realizar testes com cada valor recebido pelo
programa, afim de descobrir como o modelo se comportará em cada situação.
A complexidade da estrutura desses modelos também é a segunda limitação do
método (GRIMM et al., 2006), pois pode resultar em modelos complexos demais e difı́ceis
ou mesmo impossı́veis de compreender (CHÁVEZ-JUÁREZ, 2017). Uma maneira de reduzir
esse risco é adaptando o modo que o modelo é apresentado, de forma a deixar claros os
subprocessos envolvidos nele. Para tal, Grimm et al. (2006) desenvolveu o protocolo ODD
(Overview, Design concepts, Details), para padronização de modelos MBA e para facilitar
a comunicação entre pesquisadores.
O protocolo ODD divide os modelos em sete elementos, agrupados em três blocos Visão geral, Conceitos de Design e Detalhes -, com o intuito de sistematizar a descrição
dos modelos (GRIMM et al., 2006). Após uma revisão da utilização do protocolo, este
foi atualizado por Grimm et al. (2006). Posteriormente, Müller et al. (2013) criticou o
protocolo ODD, por este não apresentar explicitamente as fundamentações teóricas e
empı́ricas usadas na tomada de decisão dos agentes do modelo. Com o objetivo de incluir
o processo de decisão na descrição do modelo, os autores desenvolveram o protocolo ODD

+ D (Overview, Design concepts, Details + Decision Making), que é uma expansão do
protocolo ODD (GRIMM et al., 2006; GRIMM et al., 2010) com a inclusão do processo
de decisão humana (MÜLLER et al., 2013). Como o presente estudo tem por objetivo
comparar os efeitos de duas premissas teóricas sobre o comportamento humano, optamos
por desenvolver os modelos baseando-nos no protocolo ODD + D de Müller et al. (2013)
Os modelos foram construı́dos utilizando a linguagem de programação Python.
Escolhemos utilizar uma linguagem de programação devido à maior facilidade oferecida
para a execução de várias simulações e para a configuração dos modelos para testar
diferentes tipos de formatações (DAWSON; PEPPE; WANG, 2011). A escolha do Python,
em especı́fico, resulta do fato deste ser, dentre as diferentes linguagens de programação
existentes, uma das mais simples, expressivas e fáceis de utilizar (GETCHELL, 2008).

3.3.1 Descrição dos modelos (Protocolo ODD + D)

Neste estudo desenvolvemos dois modelos: um em que a tomada de decisão baseia-se
na teoria de Chayanov, e outro que se baseia na Contabilidade Mental. Salvo a tomada
de decisão, todos os outros processos são iguais entre os modelos e, por isso, eles foram
descritos em conjunto. Um resumo desses processos e sub-processos podem ser observados
na figura 3.4.

3.3.1.1 Visão Geral
i. Propósito

O propósito principal dos modelos foi compreender a mudança na cobertura vegetal
em terras indı́genas, particularmente da etnia Kı̃sêdjê, com a introdução da renda monetária
do Bolsa Famı́lia. Nesses modelos, analisamos como as decisões das unidades domésticas
afetavam a cobertura vegetal no nı́vel de paisagem (macro) e, também, como as previsões
eram afetadas quando se consideravam duas premissas teóricas distintas (i.e. Teoria de
Chayanov e Contabilidade Mental) no processo de decisão. Sendo assim, os modelos foram
desenvolvidos, principalmente, para cientistas da área.
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ii. Entidades, variáveis de estado e escala

Havia três tipos de entidades nos modelos: indivı́duos, unidades domésticas e
paisagem (quadrantes de vegetação). Os indivı́duos eram definidos por idade, sexo e estado
civil e, coletivamente, compunham unidades domésticas. Não há uma regra universal sobre
quem compõe uma unidade doméstica; sua definição depende do contexto cultural e do
processo de tomada de decisão e de alocação de recursos (WHEELOCK; OUGHTON,
1996). Assim, neste estudo, as unidades domésticas foram definidas como o grupo de
pessoas que compartilham a maioria dos aspectos do consumo, usufruindo e alocando um
conjunto comum de recursos (incluindo o trabalho) para garantir sua reprodução material
(SCHMINK, 1984, p. 89). O tamanho das unidades domésticas foi definido conforme dados
coletados para comunidades Kı̃sêdjê, variando entre 5 e 38 pessoas.
Em nossos modelos, as unidades domésticas eram os agentes de decisão no nı́vel
micro (”low-level ”). Optamos pelo uso destas unidades de decisão por conta das premissas
da Teoria de Chayanov (CHAYANOV, 1927) e porque as unidades domésticas permitem
o estudo mais abrangente da economia, com melhor entendimento do comportamento
dos indivı́duos e a compreensão das diferenças no investimento em trabalho, assim como
nas decisões por gênero e idade (WHEELOCK; OUGHTON, 1996). Nos modelos, as
unidades domésticas eram caracterizadas pelo número de pessoas (considerando idade e
sexo), tamanho da área cultivada, valor monetário recebido pelo PBF, consumo energético
total (em kcal) e ı́ndice de compartilhamento.
As atividades agrı́colas alteravam a cobertura vegetal e, assim, as entidades da
paisagem, as quais eram unidades de vegetação. Cada unidade de paisagem foi definida pelo
tipo de cobertura vegetal: floresta pioneira, floresta clı́max, área cultivada e área construı́da
(moradias). O espaço foi considerado nos modelos de forma explı́cita, e não havia fatores
exógenos influenciando o modelo, com exceção da renda monetária do Programa Bolsa
Famı́lia.

iii. Visão geral do processo e agendamento

Os modelos abrangeram três processos relacionados ao uso da terra: mudança na
área cultivada, mudança demográfica e sucessão da vegetação. Os modelos ocorreram em
tempos discretos, seguindo ciclos anuais.

O inı́cio de cada ciclo anual era definido pelas mudanças demográficas. Anualmente,
os indivı́duos envelheciam ou morreriam, de acordo com taxas de mortalidade especı́ficas
para a idade dos indivı́duos, estimadas a partir dos dados dos últimos censos realizados
para os Kı̃sêdjê (Tabela 3.1). Também nasciam novos indivı́duos de acordo com taxa de
fecundidade estimada por Pagliaro, Mendonça e Baruzzi (2009) para os Kı̃sêdjê (Tabela
3.1). Novos indivı́duos podiam nascer em unidades domésticas onde havia casais de até 44
anos de idade. Novos casais também podiam surgir pela união de dois indivı́duos solteiros
de sexos opostos que tivessem entre 16 e 44 anos, visto que essas idades correspondem
ao padrão reprodutivo dos Kı̃sêdjê (PAGLIARO; MENDONÇA; BARUZZI, 2009) e à
definição de adulto utilizada neste estudo. Quando um novo casal surgia, o indivı́duo do
sexo masculino passava a pertencer à unidade doméstica do indivı́duo do sexo feminino (i.e.
uxorilocalidade). Novas unidades domésticas podiam surgir pela divisão de outra, quando
o número de indivı́duos ultrapassava o tamanho máximo de uma unidade observada no
censo (i.e. 38 pessoas).
Após todas as mudanças demográficas ocorrerem, iniciava-se o planejamento das
atividades de subsistência anuais pelas unidades domésticas. No planejamento, cada
unidade definia o tempo que dedicaria à abertura do roçado, colheita, caça e pesca e
onde abriria seu roçado. O tamanho da área de cultivo no ano vigente era diretamente
proporcional ao tempo dedicado à abertura do roçado. O mandioca brava foi considerada
como o produto agrı́cola cultivado, por ser o principal amiláceo cultivado pelos Kı̃sêdjê
(SEEGER, 1980). No final de cada ano, o consumo energético total foi calculado e as
unidades domésticas que não alcançaram o consumo energético desejado podiam receber
alimentos das unidades que obtiveram um consumo energético maior do que o necessário,
sendo dada prioridade para as unidades com maior ı́ndice de compartilhamento (i.e. que
mais compartilharam alimentos com outras). Uma unidade doméstica deixava a simulação
caso não tivesse obtido o consumo energético mı́nimo de 689850 kcal por pessoa após o
compartilhamento (dado obtido considerando o requerimento energético de pessoas do
Brasil nos anos de 2006-2008) (FAO)
Os quadrantes de paisagem não utilizados para a agricultura (com exceção dos
quadrantes de área construı́da) iniciavam o processo de sucessão ecológica.
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3.3.1.2 Conceitos de design
i. Contexto teórico e empı́rico

As mudanças nas unidades de paisagem sem interferência da agricultura basearamse na Teoria de Sucessão Ecológica (CONNELL; SLATYER, 1977). O compartilhamento
de alimento entre as unidades domésticas fundamentou-se na teoria de reciprocidade tardia
(BIRD; BIRD, 1997). O processo de decisão de cada um dos modelos baseou-se em uma
das duas premissas teóricas: Teoria de Chayanov (CHAYANOV, 1927) e Contabilidade
Mental (THALER, 1999). A Teoria de Chayanov foi escolhida por ser uma teoria que
foca na decisão de comunidades diretamente dependentes de recursos naturais que não
possuem acesso ao mercado de trabalho (ELLIS, 1993), condições semelhantes àquela dos
Kı̃sêdjê. Já a Contabilidade Mental foi selecionada por ser uma das premissas teóricas
não-racionais para a qual existem evidencias empı́ricas sobre a influencia na alocação do
tempo (RAJAGOPAL; RHA, 2009), ainda que poucas.

ii. Tomada de decisão individual

Em ambos os modelos (Teoria de Chayanov e Contabilidade Mental) as unidades
domésticas decidiam quanto tempo dedicar à agricultura, à caça, à pesca e ao lazer, levando
em conta o número de indivı́duos de cada gênero, visto que a divisão do trabalho depende
do sexo. Tal divisão foi definida com base nos dados empı́ricos obtidos em campo e na
literatura (LANNA, 1972; TRONCARELLI, 2017), assumimos assim que os homens eram
responsáveis pela abertura do roçado, caça e pesca, enquanto as mulheres atuavam apenas
na colheita. Desconsideramos a coleta de produtos florestais, predominantemente feminina,
porque os resultados obtidos através de time allocation por Troncarelli (2017) sugerem
que o tempo dedicado a esta atividade é pequeno se comparado às demais.
Nos modelos propostos, a abertura do roçado representava o tempo necessário
para realização da roçada, da derrubada, do aceiro, da queimada e do plantio de mudas e
sementes, visto que essas são as etapas realizadas pelos indı́genas. Como o consumo de
mandioca só é viável após processamento, a colheita representava o tempo para colher e
para obter o polvilho, forma principal de consumo no grupo. Portanto, os homens dividiam

o seu tempo entre abertura do roçado, caça, pesca e lazer (Equação 3.1) enquanto as
mulheres entre colheita e lazer (Equação 3.2):

T = mc + mf + mh + ml

(3.1)

T = wa + wl

(3.2)

em que T é o tempo total disponı́vel por indivı́duo, mc o tempo trabalhado na abertura
do roçado, mh na caça, mf na pesca e ml no lazer. Enquanto wa é o tempo dedicado por
mulher da unidade doméstica na colheita e wl no lazer.
Para simplificação dos modelos, consideramos que, dentro de uma mesma unidade
doméstica, todos os indivı́duos do mesmo sexo dedicavam tempo igual a cada uma das
atividades. O tempo total disponı́vel para ser distribuı́do entre essas atividades foi de 16
horas ao dia por pessoa, pois consideramos 8 horas diárias de sono. Assumimos que apenas
os indivı́duos acima dos 16 anos contribuı́am para o ganho de consumo energético, pois
essa é a idade mı́nima de recebimento do Bolsa Famı́lia.
Para economias altamente dependentes da agricultura de subsistência, como é o
caso dessa comunidade indı́gena, resultados semelhantes ao modelo de Chayanov podiam
ser obtidos pela minimização do tempo de trabalho (ANGELSEN, 1999). Portanto, no
modelo de Chayanov, as unidades domésticas tentavam minimizar o tempo de trabalho,
(Equação 3.3), satisfazendo um valor anual de consumo energético satisfatório Es em kcal,
definido conforme a equação 3.4 (FAO/WHO/UNU, 2004).

Nm .ml + Nw .wl = 2.(Nm + Nw ).T − [Nw .wa + Nm .(mc + mf + mh )]

(3.3)

Es = 1122010Nmt + 879650Nwt

(3.4)

em que Nm corresponde ao número de homens acima de 16 anos na unidade doméstica;
Nw ao número de mulheres acima de 16 anos; Nm t ao número total de homens na unidade
doméstica e Nw t ao número total de mulheres.
O consumo energético esperado pelas atividades de subsistência (Ee ) foi calculado
considerando o ganho energético que se esperava obter pela agricultura, pesca, caça e por
compras com o Bolsa Famı́lia, descontado o gasto energético que a unidade doméstica
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tinha para realizar às atividades de subsistência (Equação 3.6). Para fins de simplificação,
assumimos que a mandioca de toda área de roçado aberta devia ser completamente colhida
e processada. Portanto, o tempo de abertura do roçado era proporcional ao tempo de
colheita dessa área (Equação 3.5). Os cálculos mais detalhados para a definição do consumo
energético esperado encontram-se no Apêndice A e os valores dos parâmetros da equação
utilizados encontram-se na tabela 3.1.

Ee =

As .Ga .Qc .Nm .mc
Kc
Gf .Fk .Fn .Fs .Nm .mf
+
Kf
Gh .Hk .Hn .Hs .Nm .mh
+
Kh
+ Gbf .Rbf .pbf


Vf
− 2−
.(Sa .Nw .wa + Sc .Nm .mc )
Vt

(3.5)

− Sf .Nm .mf


Vf
− 2−
.Sh .Nm .mh
Vt
.


Nw .wa /Ka
Nm .mc /Kc


=1

(3.6)

em que As é taxa de sucesso da agricultura, Fk o peso médio de um peixe pescado, Fn
número médio de peixes pescados por viagem de pesca, Fs taxa de sucesso de uma viagem
de pesca (i.e. probabilidade de voltar com um animal, dado que foi pescar), Ga quantidade
de quilocalorias (kcal) obtidas por quilograma (kg) de mandioca, Gbf kcal por real gasto
com comida, Gf kcal por kg de peixe, Gh kcal por kg de carne caça, Hk peso médio de
um animal caçado, Hn número médio de animais caçados por viagem de caça, Hs taxa de
sucesso de uma viagem de caça, Ka tempo necessário para colher um hectare, Kc tempo
necessário para abrir um roçado do tamanho de um hectare, Kf tempo médio de uma
viagem de pesca, Kh tempo médio de uma viagem de caça, pbf porcentagem da renda
monetária utilizada na compra de alimento, Qc quantidade de quilogramas de mandioca
disponı́vel em um hectare, Rbf renda obtida pelas transferências do PBF (valor médio
anual per capita), Sa quantidade de kcal gastas por hora dedicada à colheita, Sc kcal
gastas por hora dedicada à abertura do roçado, Sf kcal gastas por hora dedicada à pesca,

Sh kcal gastas por hora dedicada à caça, Vf quantidade de unidades de paisagem que são
do tipo floresta e Vt quantidade total de unidades de paisagem .
Dados obtidos por Cordain et al. (2000), em análise do consumo energético de
sociedades indı́genas caçadoras-coletoras, sugerem que humanos podem não tolerar dietas
que contenham uma relação entre proteı́na e energia maior que 35%. Portanto, assumimos
que as unidades domésticas poderiam obter até no máximo 35% do consumo energético
com produtos da caça e pesca (Equação 3.7).



Gf .Fk .Fn .Fs .Nm .mf
Gh .Hk .Hn .Hs .Nm .mh
Vf
+
− Sf .Nm .mf − 2 −
.Sh .Nm .mh ≥ 0.4Es∗
Kf
Kh
Vt
(3.7)
Sendo assim, havia três equações principais que definiam a tomada de decisão das
unidades domésticas (Eq. 3.3, 3.5, 3.7). Resumidamente, a decisão de alocação de tempo
envolvia a minimização do tempo de trabalho da unidade doméstica (Eq. 3.3) mas, ao
mesmo tempo, satisfazendo seu consumo energético (Eq. 3.5), que podia ser obtido a
partir de um máximo de 35% de fontes de origem animal (Eq. 3.7). Se o tempo ótimo de
trabalho dos homens e/ou das mulheres ultrapassava a restrição do tempo total disponı́vel
(Equações 3.8 e 3.9), os homens e/ou as mulheres da unidade trabalhavam exatamente o
tempo total disponı́vel.

mc + mf + mh ≤ T

(3.8)

wa ≤ T

(3.9)

No modelo baseado na Contabilidade Mental, essas mesmas equações foram utilizadas na otimização do tempo. No entanto, essa otimização assumia um orçamento temporal
mı́nimo para o trabalho (Equações 3.10 e 3.11). Assim, se o tempo otimizado fosse menor
que o tempo mı́nimo de trabalho, a unidade trabalhariam exatamente o tempo mı́nimo.
Se o tempo fosse igual ou maior que o mı́nimo, não havia alteração na decisão.

mc + mf + mh ≥ Tmin

(3.10)

wa ≥ Tmin

(3.11)
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em que Tmin , representa o tempo mı́nimo de trabalho.
Após a determinação da alocação de tempo, as unidades domésticas definiam a
área de roçado, com base no tempo dedicado à abertura de roçado (Equação 3.12). Para a
definição do local de abertura do roçado as unidades domésticas partiam da localização de
suas casas e andavam uma unidade de paisagem por vez, sendo a direção determinada
aleatoriamente, até que encontravam uma unidade de paisagem com floresta que não
havia sido tocada a pelo menos 5 anos. Se o tamanho do roçado da unidade doméstica
ultrapassasse uma unidade de paisagem, eram abertos roçados distintos. Portanto, se a
área de roçado da UD era equivalente à três unidades de paisagens, eram abertos três
roçados distintos.

Ac =

Nm ∗ mc
Kc

(3.12)

em que Ac representa a área de roçado da unidade doméstica.
Em ambos os modelos, assumimos que as unidades domésticas possuı́am conhecimento total sobre as ações alternativas e suas consequências, assim como alocavam o
tempo de forma consciente.
A decisão das unidades domésticas era realizada considerando o cálculo do consumo
energético esperado (Ee - Eq. 3.5). O cálculo do consumo energético obtido (Eo ) pelas
unidades também era calculado baseando-se pela equação 3.5, porém, as taxas médias de
sucesso das atividades de subsistência (i.e. taxa de sucesso da agricultura -As , da pesca Fs e da caça - Hs ) eram substituı́das pelas taxas de sucesso reais, obtidas aleatoriamente
a partir de uma distribuição normal com média igual à taxa de sucesso média.
Após o cálculo do consumo energético obtido (Eo ), as unidades domésticas verificavam se o valor satisfatório (Equação 3.4) foi alcançado. Se não, elas verificavam se alguma
outra unidade doméstica possuı́a excedentes alimentares (i.e. consumo energético maior que
o de satisfação), recebendo-os, quando disponı́veis. Se após as doações, a unidade não conseguisse o consumo energético mı́nimo (i.e. 689850 kcal por pessoa), deixava a simulação (i.e.
morre/migra). Nas doações de alimentos foi dada prioridade para as unidades domésticas
com maior ı́ndice de compartilhamento. Inicialmente esse ı́ndice era igual a zero. Cada vez
que as unidades domésticas doavam alimentos, seu ı́ndice de compartilhamento aumentava
e, cada vez que recebiam, este diminuı́a. Quando uma unidade recebia alimento, ela criava
uma ”dı́vida”; assim, no ano seguinte, ela tentava produzir o suficiente para satisfazer

suas necessidades e retribuir o ganho do ano anterior. Ou seja, no próximo ano, durante
a decisão, a energia de satisfação (Equação 3.4) era somada por um valor próximo ao
recebido, visando à existência de excedentes para doação. Se o ı́ndice de compartilhamento
da unidade chegasse a -5, ela deixava de receber doações de outras unidades.

iii. Aprendizado

Não foi incluı́do aprendizado no modelo.

iv. Percepção individual

As unidade domésticas conseguiam perceber de forma correta seu consumo energético.
Não foi modelado o mecanismo por trás da obtenção de informações para tal, nem os
custos cognitivos. As unidades domésticas também percebiam corretamente a quantidade
de unidades de paisagem de cada tipo existentes nas imediações.

v. Predição individual

As unidades domésticas previam o consumo energético total baseando-se na equação
3.5. A predição não necessariamente correspondia ao consumo energético total obtido,
visto que as perdas nas atividades de subsistência ocorriam aleatoriamente.

vi. Coletivos

Indivı́duos compunham unidades domésticas. As unidades domésticas podiam doar
ou receber alimentos de outras unidades.

vii. Aleatoriedade

O nascimento, a morte e os casamentos de indivı́duos eram definidos aleatoriamente,
com taxas pré-definidas a partir de dados empı́ricos (Tabela 3.1). As taxas de sucesso reais
obtidas por unidade também eram definidas de forma aleatória.
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viii. Observação

Os resultados dos modelos podiam ser apresentados de duas maneiras: (i) resultados
finais e (ii) resultados ao longo dos anos simulados. Nos resultados finais, eram obtidos
os valores de duas variáveis (i.e área total desflorestada e o número de indivı́duos da
comunidade) no último ano de simulação. Portanto, se fossem simulados 40 anos, seria
obtido o valor da área total desflorestada e do tamanho populacional no 40o ano de
simulação. Nos resultados ao longo dos anos, eram observadas as tendências demográficas
da população (i.e. tamanho populacional), a área total desflorestada e o tempo médio
dedicado às atividades de subsistência, sendo impresso o valor dessas variáveis a cada ano
simulado.
A superfı́cie desflorestada total correspondia à área de todos os roçados abertos
nos últimos cinco anos de simulação, por ser este o perı́odo mı́nimo em que as áreas são
mantidas em pousio nas comunidades Kı̃sêdjê 2 . Por exemplo, no sétimo ano da simulação,
a área desflorestada total correspondia à soma das áreas desmatadas entre o terceiro e
sétimo ano simulado; já no oitavo ano da simulação, a área desflorestada total correspondia
à soma das áreas desmatadas entre o quarto e oitavo anos simulados.

3.3.1.3 Detalhes

Os modelos foram utilizados para três análises: (i) validação histórica, (ii) análise do
efeito do Bolsa Famı́lia e (iii) análises de sensibilidade. As condições iniciais dos modelos
variaram conforme a análise considerada.
Na análise do efeito do Bolsa Famı́lia e nas análises de sensibilidade, as condições
iniciais dos modelos corresponderam à situação atual da aldeia Khikatxi, conforme o censo
realizado em campo. A aldeia foi criada dispondo aleatoriamente as unidades domésticas
ao redor de um cı́rculo, com raio de 100 metros (tamanho estimado por imagem de satélite
do Google Earth), o centro do cı́rculo foi considerado como área construı́da e não estava
sujeito ao processo de sucessão.
O tamanho médio da comunidade inicial foi de 384 indivı́duos, enquanto o número
de unidades doméstica foi 29. O número de indivı́duos em cada unidade foi definido
aleatoriamente, escolhendo um valor em torno daquele médio (definido pela divisão do total
2

Informação obtida em entrevista com informante

de indivı́duos na comunidade pelo número de unidades domésticas). Optamos por definir
o número inicial de indivı́duos em cada unidade aleatoriamente, porque não observamos
qualquer padrão claro nos dados (Figura 3.1). A aleatorização ocorreu em torno da média
para que não houvesse grande variação no número de indivı́duos da comunidade inicial
entre as diferentes simulações.

Figura 3.1 – Distribuição do número de indivı́duos por unidade doméstica

A idade inicial dos indivı́duos foi definida aleatoriamente, seguindo uma distribuição
exponencial com média igual a 22, pois os dados do censo sugerem uma relação exponencial
entre número de indivı́duos e idade (R2 =0, 58174) (Figura 3.2).

Figura 3.2 – Distribuição do número de indivı́duos casados por idade
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A proporção de indivı́duos casados por idade, para adultos entre 16 anos e 44 anos,
foi definida por relação linear igual a Probabilidade de casar = 0, 0292 ∗ idade + 0, 2479,
pois os dados do censo sugerem uma relação linear entre número de indivı́duos casados e
idade (R2 = 0, 68) (Figura 3.3). Todos os indivı́duos acima da idade máxima do intervalo
reprodutivo (44 anos) foram considerados casados, e todos os indivı́duos abaixo da idade
mı́nima do intervalo reprodutivo (16 anos) foram definidos como solteiros.

Figura 3.3 – Proporção de indivı́duos casados por idade

Para a validação do modelo, as condições iniciais foram determinadas de forma
similar. Variamos somente o tamanho médio da comunidade inicial (i.e. e o número de
unidades doméstica). Esse valores corresponderam às condições da aldeia Ngôjwêrê em
2002 (primeiro ano da aldeia).
.
.
.
.
.
.
.
.

Figura 3.4 – Resumo esquemático dos processos e subprocessos dos modelos, subdivididos em Inicialização,
Ciclos Anuais e Resultados. Setas cinzas indicam ordem das subdivisões, setas pretas indicam
ordem de realização dos processos e subprocessos dentro das subdivisões e setas pontilhadas
indicam influências de eventos passados sobre eventos futuros.
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3.3.2 Análise de dados (modelo)

As análises dos resultados dos modelos foram separadas em três partes: (i) validação
histórica, (ii) teste do efeito do Bolsa Famı́lia e (iii) análises de sensibilidade.
Em todas as análises, os resultados foram avaliados a partir das médias e desvios
padrões de 100 simulações. Optamos pelas análises das médias, pois uso de várias simulações
permite suavizar os ruı́dos gerados pela aleatoriedade e, assim, estimar os comportamentos
gerais esperados dos modelos. Limitamos o número de simulações em 100 para garantir a
viabilidade do tempo de processamento do computador.
A análise da validação histórica consistiu na comparação visual dos resultados
das simulações dos dois modelos (i.e. Chayanov e Contabilidade Mental) com o registro
histórico de 2002 a 2016 relativo a duas variáveis: desflorestamento e tamanho populacional.
Para o desflorestamento, comparamos os resultados médios em termos de área desflorestada
total (em hectares), obtidos em cada ano simulado, com os dados de desflorestamento nesse
perı́odo, estimados com imagens do Google Earth. Para o tamanho populacional, utilizamos
as mesmas simulações que no desflorestamento. Nesta etapa, contudo, observamos somente
os resultados do último ano, pois estavam disponı́veis dados populacionais somente para
2016.
Na segunda análise, testamos os efeitos das transferências de renda do Bolsa Famı́lia
com os modelos de Chayanov e da Contabilidade Mental. Em ambos, diferenças na renda do
PBF foram expressas variando a porcentagem de uso dos recursos monetários transferidos
pelo Bolsa Famı́lia para a compra de alimentos e, portanto, no aumento do consumo
energético. Nessa análise utilizamos duas abordagens: (i) comparação dos resultados finais
da simulação e (ii) comparação dos resultados ao longo dos anos simulados. Para ambas
as abordagens, consideramos um perı́odo de 40 anos.
A comparação dos resultados finais da simulação teve por objetivo compreender o
efeito da proporção de renda do Bolsa Famı́lia sobre duas variáveis: área total desflorestada
final (em hectares) e o tamanho populacional final . Para isso, comparamos visualmente o
valor das duas variáveis para vinte diferentes porcentagens de uso do PBF. A abordagem
ao longo dos anos, por sua vez, visou compreender a variação ano a ano de três variáveis:
área total desflorestada (hectares), tamanho populacional e tempo médio de trabalho
anual por indivı́duo (horas). Para tanto, comparamos visualmente os resultados dessas

três variáveis ao longo dos anos simulados em 5 porcentagens de uso do Bolsa Famı́lia (i.e.
0%, 10%, 20%, 30%, 40%).
A terceira forma de verificação dos resultados consistiu nas análises de sensibilidade,
adotando ambas as premissas teóricas (i.e. Chayanov e Contabilidade Mental) em cenários
sem o PBF, testando o efeito da variação de nove parâmetros: (i) tamanho médio da
comunidade inicial; (ii) tempo mı́nimo de trabalho; (iii) imprevisibilidade das taxas de
sucesso; (iv) taxa de sucesso da agricultura; (v) taxa de sucesso da caça/pesca; (vi)
produtividade do roçado; (vii) tempo necessário para a realização da caça/pesca; (viii)
tempo necessário para a realização da abertura do roçado e (ix) tempo necessário para a
realização da colheita. Para cada uma comparamos a área total desflorestada final e número
de indivı́duos da comunidade final para vinte valores do parâmetro. A seguir, observamos as
dinâmicas de desflorestamento e populacional ao longo dos anos da simulação, comparando
visualmente cinco valores distintos para os parâmetros como forma de compreender os
efeitos ano a ano.

3.3.3 Métodos de coleta de dados (Parâmetros)

A coleta de dados foi realizada utilizando métodos quantitativos, pois estes são
adequados para codificação em números e, assim, para análise e descrição estatı́stica
(NEWING, 2010), o que facilita a parametrização. Os dados quantitativos obtidos pelo
delineamento observacional em painel foram coletados através de três abordagens: (i)
censo demográfico, (ii) entrevistas estruturadas presenciais e (iii) técnicas sistemáticas
de observação direta. Os dados em painel incluem tanto os dados obtidos nesse trabalho
como os obtidos por Troncarelli (2017).
O censo demográfico foi obtido para todos os indivı́duos da comunidade Ngôjwêrê
/ Khikatxi (N=384) e foi utilizado para estimar os dados demográficos como a taxa de
mortalidade, a taxa de casamento anual, o tamanho médio da unidade doméstica e a
estrutura etária da população.
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As entrevistas estruturadas presenciais foram realizadas com todos os indivı́duos
adultos (n=213) e contaram com o auxı́lio de tradutores. Esse método foi escolhido por
questões práticas de aplicação como, por exemplo, as condições de alfabetização dos
entrevistados, e por possuir maiores taxas de resposta (BABBIE, 2011), o que aumenta a
confiabilidade dos dados. Como os modelos baseiam a previsão e seus resultados nos dados
empı́ricos, a maior confiabilidade dos dados melhora também a qualidade e confiabilidade
dos resultados dos modelos. Nas entrevistas obtivemos dados econômicos, utilizados para
estimar a renda per capita média do Bolsa Famı́lia, e dados relativos às atividades de
subsistência, usados para estimar a taxa de sucesso da pesca (Fs ) e da caça (Hs ) e a
quantidade média de animais trazidos por viagem de caça (Hn ).
A técnica de observação direta sistemática utilizada foi o Weigh Day, que consiste na
identificação e classificação de todos os itens que entram em uma unidade doméstica durante
um perı́odo fixo de tempo, sendo o dia a ser amostrado definido aleatoriamente (WONG;
GODOY, 2003). Essa técnica foi realizada percorrendo todas as casas da comunidade,
perguntando quais os produtos que entraram e saı́ram da residência durante o perı́odo de
24 horas e mostra-se vantajosa por reduzir vieses relacionados à falha de memória (WONG;
GODOY, 2003). A amostragem foi realizada em todas as unidades domésticas da aldeia
Ngôjwere (N=25) em 55 dias de observações (total - 1162 observações) (TRONCARELLI,
2017) e em todas as unidades domésticas da aldeia Khikatxi (N=29) em 13 dias de
observações (total - 377). Os dados foram utilizados para: (i) a definição dos principais
itens de pesca e caça, para auxiliar na estimativa de peso médio dos animais obtidos nessas
atividades (Fk e Hk ); (ii) a quantidade média de peixes trazidos por viagem de pesca (Fn );
(iii) o número de coletas de mandioca por ano, obtida através da probabilidade de ser
observada a entrada de mandioca provinda do roçado, que foi utilizada na estimação de
produtividade do roçado (Qc ) e (iv) quantidade média de mandioca coletada por vez 3 ,
também para a estimação de produtividade.

3

A produtividade da colheita em geral é obtida é através do crop cutting (SINGH et al., 2002), técnica
que consiste na mensuração da quantidade de produtos agrı́colas colhidos em sub parcelas do roçado,
onde as amostras são definidas aleatoriamente (CASLEY; LURY; RICHARD, 1981). Entretanto, esse
método demanda um alto esforço de campo e tende a superestimar o rendimento, visto que trabalha-se
exaustivamente sobre uma pequena parcela, não considerando perdas na colheita (POATE, 1988).
Dado que o tempo de campo foi reduzido, e o uso do crop cutting dependeria da autorização dos donos
do roçado, optamos pelo uso do weigh day

Os dados quantitativos obtidos pelo delineamento observacional transversal foram
coletados através de duas abordagens: (i) entrevistas estruturadas presenciais e (ii) técnicas
sistemáticas de observação direta.
As entrevistas estruturadas presenciais foram realizadas com uma amostra da
população. A seleção foi feita aleatorizando as unidades domésticas que seriam amostradas
(N=15) e incluindo todos os indivı́duos adultos disponı́veis dessas unidades (N=109). Os
dados das entrevistas foram utilizados para mensurar o tempo necessário para a realização
das atividades de subsistência. Os protocolos de pesquisa eram diferentes para homens
e mulheres devido à divisão de trabalho por gênero. Os protocolos utilizados podem ser
vistos no apêndice C. Nas entrevistas com os homens (N=49), obtivemos dados referente
ao tempo necessário para realizar a roçada, a derrubada, a queimada e o plantio (Kc ), bem
como o tempo médio de cada viagem realizada para pesca e para caça. Nas entrevistas com
as mulheres (N=60), coletamos o tempo necessário para colher a mandioca e transformála em polvilho (Ka ). Idealmente, as medidas referentes ao tempo seriam diretamente
observadas, já que aumenta-se a confiabilidade dos dados ao evitar viés relacionados ao
erro de percepção das pessoas (GROSS, 1984). Entretanto, como essas atividades possuem
uma alta demanda de tempo e ocorrem durante todo o ano, seria impossı́vel mensurar
no curto perı́odo de campo disponı́vel. Por isso, foram estimadas através de entrevistas
estruturadas presenciais.
Uma das técnicas de observação utilizada no delineamento transversal foi a medição
direta da área de roçado com auxı́lio de bússola e trena, escolhida por ser a técnica mais
precisa (CARLETTO et al., 2016). Consideramos em utilizar métodos alternativos, como
entrevistas e mapeamento participativo, para reduzir a demanda de tempo em campo e
aumentar a amostragem, porém esses métodos foram descartados. O uso de entrevista
foi desconsiderado por possı́veis vieses relacionados a erros de percepção por parte dos
indı́genas e o mapeamento participativo, técnica em que os membros da comunidade local
mapeiam a paisagem utilizando imagens áreas georreferenciadas (HERLIHY; KNAPP,
2003), foi desconsiderado devido à dependência de impressões de alta resolução. Essa
dependência ocorre porque os roçados indı́genas são pequenos, tendendo a ter entre 1 e 2
hectares, e só poderiam ser visto em imagens de alta resolução .
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A medição foi realizada em todos os roçados abertos para a plantação de mandioca
em terra vermelha (Hwykha kambrêkê), no ano de 2018, pelas 15 unidades domésticas
amostradas nas entrevistas (N=24). Excluı́mos da amostra todos os roçados abertos em
2018 que se encontravam do outro lado do rio Pacas, por impossibilidade de acesso e por
serem roçados em terra preta (Hwykha thyky) cujo principal produto não era a mandioca.
O tamanho de roçado foi usado para a estimação da produtividade do roçado (Qc ) e para
a conversão das unidades dos parâmetros das atividades de agricultura (Ka ,Kc ) em termos
de área.
As duas outras técnicas de observação direta utilizadas foram: (i) pesagem da
quantidade de mandioca trazida nas unidades de medidas utilizadas pelos indı́genas, i.e.
carrinhos de mão (N=5) e bacia (N=3) e (ii) avaliação do preço de pacotes de arroz de
5kg nos mercados de Canarana - MT (cidade mais próxima da aldeia com a qual tivemos
contato) (Número de mercados = 2, Número de observações = 5 - total: 10).
Os parâmetros que não foram possı́veis de serem coletados foram obtidos na
literatura, como a quantidade de quilocalorias obtidas por quilograma de mandioca (Ga ),
de peixe (Gf ) e carne de caça (Gh ) e o gasto energético na realização das atividades de
agricultura (Sa e Sc ), de pesca (Sf ) e de caça (Gh ). Na literatura, a quantidade de calorias
gasta na realização das atividades é definida em referência à taxa de metabolismo base
(BMR), que corresponde ao gasto energético de uma pessoa com a realização das atividades
vitais como respiração e regulação da temperatura interna (FAO/WHO/UNU, 1973, 2004).
O valor de BMR varia conforme o sexo e o peso do indivı́duo. Neste trabalho, o BMR foi
definido para homens como 70,72 kcal/hora, correspondendo a um homem médio de cerca
de 65kg, e, para mulheres, como 61,35 kcal/hora, correspondendo a uma mulher média de
cerca de 55kg (FAO/WHO/UNU, 1973).

3.3.3.1 Considerações éticas

Os dados utilizados neste estudo foram coletados em conjunto com a aluna de
doutorado Lia Taruaip Troncarelli. Assim, a autorização da coleta de dados pela Fundação
Nacional do Índio (FUNAI) (no 94/AAEP/PRES/2018 - Anexo A) e pela Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), através do Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Humanos (CEP) da Escola de Artes, Ciências e Humanidade da Universidade de São

Paulo (CAAE: 51133815.6.0000.5390 e 97750818.9.0000.5390 - Anexo B), estão sob o nome
de Lia Taruaip Troncarelli. A utilização dos dados na realização deste estudo também
foi aprovada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) (No 289/2019/AAEP/FUNAI Anexo A) e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) através do Comitê de
Ética de Pesquisa (CEP) da Escola de Artes, Ciências e Humanidade da Universidade
de São Paulo (CAAE: 06742818.6.0000.5390 - Anexo B). A participação em todos os
momentos de coleta foi voluntária e consentida pelos indı́genas (Termo de Consentimento
e Assentimento podem ser encontrados nos apêndices D e E). Explicamos quais eram os
objetivos e métodos, bem como tiramos todas as dúvidas. Durante todo o trabalho de
campo, os Kı̃sêdjê foram lembrados que a participação era voluntária e que a identidade
dos participantes não seria divulgada.

3.3.3.2 Análise de dados (Parâmetros)

O objetivo central do trabalho de campo foi a caracterização dos Kı̃sêdjê. Assim, as
análises de todos os parâmetros utilizados nos modelos e, em particular, nas equações de
tomada de decisão, foram realizadas utilizando estatı́sticas descritivas, técnica recomendada
para obtenção de valores médios da população estudada (SILVESTRE, 2007). Para os
dados demográficos (i.e. taxa de natalidade, taxa de mortalidade e estrutura etária da
comunidade), buscamos também avaliar e quantificar a relação entre essas variáveis e a
idade dos indivı́duos. Assim, para esses dados, analisamos diferentes modelos de regressão
simples utilizando o método dos Mı́nimos Quadrados. Todas as análises foram realizadas
em Stata, e os valores finais obtidos podem ser visualizados na tabela 3.1.
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Tabela 3.1 – Parâmetros e taxas utilizadas no modelo.

Pârametro

Fonte

Quilocalorias obtidas por KG
de mandioca(Ga )

714,2 kcal/kg

(LEI et al., 2017; MORGAN;
CHOCT, 2016)

Quilogramas de mandioca por
hectare (Qc )

12702kg/ha (DP = 8890, min
= 1494, max = 43028) 4

Weigh Day, medição da área
de roçado e pesagem das
unidades de medida

Tempo necessário para abrir
um roçado de um hectare
(Kc )
Tempo necessário para colher
e processar toda mandioca de
um hectare (La )
Gasto Energético com
Abertura de Roçado (Sc )
Gasto Energético com
Colheita (Sc )
Quilocalorias obtidas por KG
de carne de caça (Gh )
Tempo necessário para
viagem de caça (Kh )

4

Valor Atribuı́do

664 h/ha

Entrevistas presenciais
estruturadas com homens delineamento transversal

5

3556,56 h/ha

6

Entrevistas presenciais
estruturadas com mulheres delineamento transversal

442,8 kcal/hora (Roçada,
derrubada e plantação)

(FAO/WHO/UNU, 1973;
FAO/WHO/UNU, 2004)

161,74 kcal/hora (Colheita e
preparação de alimentos)

(FAO/WHO/UNU, 1973;
FAO/WHO/UNU, 2004)

1730,402 kcal/kg

(CORDAIN et al., 2000;
IWAMURA et al., 2014)

13 horas (DP = 7,62, min =
2, max = 24)

Entrevistas presenciais
estruturadas com homens delineamento em painel

7

Taxa de sucesso caça (Hs )

62%

Peso médio de um animal
caçado (Hk )

16,3kg

Entrevistas presenciais
estruturadas com homens delineamento transversal

8

(DESBIEZ et al., 2012;
ROBINSON; REDFORD,
1986; CORDAIN et al., 2000)

Obtido multiplicando a quantidade de mandioca trazida por coleta (M = 163,96kg, DP = 134,81, min = 51, max

= 762) pelo número médio de colheitas realizadas ao ano por UD (M = 43, DP = 30,17, min = 5, max = 146),
divido pelo tamanho médio dos roçados (M = 0,569ha, DP = 0,371, min = 0,216, max = 1,514) (163, 96∗43/0, 569
= 7225, 78/0, 569 = 12702kg/ha).
5

Obtido pela soma das atividades: Roçada: M = 301 h/ha, DP = 231, min = 63, max= 960; Derrubada: M =

289 h/ha, DP = 242, min = 24, max = 982; Aceiro: M = 33 h/ha, DP = 32, min = 4, max = 12; Queimada: M
= 20 h/ha, DP = 16, min = 3, max = 74; Plantação: M = 20h/ha, DP = 28, min = 2, max = 22.
6

Obtido pela soma das atividades: Colher um kg: M = 0,10 horas, DP= 0,11, min = 0,03, max = 0,57; Processar

um kg: M = 0,18 horas, DP = 0,14, min = 0,04, max = 0,63.
7

Perı́odo de chuva: média = 0,74, DP = 0,34, min = 0,max = 1; Perı́odo de seca: média = 0,52, DP = 0,41,min

= 0,max = 1
8

Consideramos a média ponderada do peso dos três animais mais caçados, de acordo com weigh day: (i) Cateto

(Pecari tajacu; 24,65%),(ii) Queixada (Tayassu pecari,21,33%) e (iii) Anta (Tapirus terrestris; 15,44%. O peso
final foi dividido por dois, porque, de acordo com entrevistas, em 80% das vezes, a carne foi dividida com outras
UDs.

9

Pârametro

Valor Atribuı́do

Fonte

Quantidade média de animais
caçados por viagem (Hn )

2 animais (DP = 3,45, min =
1, max = 23)

Entrevistas presenciais
estruturadas com homens delineamento em painel

Gasto energético com caça
(Sh )

225,34 kcal/hora

(FAO/WHO/UNU, 2004)

Quilocalorias obtidas por KG
de peixe (Gf )

880 kcal/kg

(ESTUDOS;
ALIMENTAÇÃO, 2011)

Tempo necessário para
viagem de pesca (Kf )

7,5 horas (DP = 2,52, min =
4, max = 14)

Entrevistas presenciais
estruturadas com homens delineamento transversal

Taxa de sucesso pesca (Fs )

95%

Entrevistas presenciais
estruturadas com homens delineamento transversal

9

(MENDONÇA; MACEDO;
CORDEIRO, 2018; BASTOS
et al., 2007)

Peso médio de um peixe
pescado (Fk )

0,51kg

Quantidade média de peixes
pescados por viagem (Fn )

10 peixes (DP = 10,91, min =
1, max = 80)

Weigh Day

Gasto energético com pesca
(Sf )

134,47 kcal/hora

(FAO/WHO/UNU, 2004)

Quilocalorias obtidas por real
gasto com alimento (Gbf )

3146 kcal/real11

(ESTUDOS;
ALIMENTAÇÃO, 2011)

Renda per capita provinda do
Programa Bolsa Famı́lia (Rbf )

R$59,29 per capita (DP =
22,43, min = 20, max =
137,14)

Entrevistas estruturadas com
adultos - delineamento em
painel

Taxa de fecundidade
especı́fica

−0, 0059 ∗ idade + 0, 3827 (R2
=0, 83849)

(PAGLIARO; MENDONÇA;
BARUZZI, 2009) Dados de
2000 a 2006

Taxa de mortalidade
especı́fica

0, 0254e0,0256∗idade (R2 =
0,64249)

Censos demográficos

Mortalidade Infantil

0,0178

Censos demográficos

Taxa de casamento anual

0,072

Censos demográficos

10

Perı́odo de chuva: M = 0,91, DP = 0,22,min = 0,max = 1; Perı́odo de seca: DP = 0,06, min = 0,6, max = 1

10

Consideramos o peso do peixe mais pescado pelos Kı̃sêdjê de acordo com o Weigh Day, o Tucunaré (Cichla

spp.; 33,95%)
11

Consideramos o preço médio de um pacote de arroz de 5kg amostrado (M = 12,09 reais, DP = 1,37, min =

9,69, max = 13,84) e a energia média do arroz branco cozido (1300 kcal/kg)
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4 Resultados

Os resultados são apresentados em quatro seções, iniciando pela solução analı́tica
do processo de decisão dos agentes do modelo. Na segunda seção, apresentamos a validação
histórica do modelo, a qual consiste na comparação dos resultados das simulações com
o registro histórico. A seguir, na terceira seção, descrevemos os resultados dos testes de
efeito das transferências de renda do Bolsa Famı́lia sobre o desflorestamento e o tamanho
populacional. Por fim, apresentamos a análise de sensibilidade do modelo, mostrando os
efeitos da variação de diferentes parâmetros sobre os resultados finais.

4.1

Decisão das Unidades Domésticas

O resultado da decisão das unidades domésticas consistiu na determinação do tempo
alocado a cada atividade de subsistência (i.e. agricultura, caça e pesca) por ano simulado
e, portanto, na definição da equação que estipula cada tempo. Esse resultado demonstrou
que dois aspectos afetaram a alocação de tempo em cada uma das atividades: (i) os
valores dos parâmetros utilizados e (ii) a composição das unidades domésticas. Os valores
dos parâmetros foram considerados fixos nos modelos e, portanto, afetaram igualmente
todas as unidades domésticas em todos os anos simulados. Já a composição das unidades
domésticas variou dentre elas, assim como ao longo dos anos simulados, sendo portanto
particular para cada ano simulado. Tal resultado foi obtido através da solução analı́tica
das equações que determinam a tomada de decisão (i.e equações 3.3, 3.5 e 3.7), sendo
analisado primeiro o modelo de Chayanov e, a seguir, aquele da Contabilidade Mental.

4.1.1 Modelo de Chayanov

No modelo de Chayanov, a solução analı́tica correspondeu à otimização do tempo
de trabalho, descrita pela equação 3.3, respeitando os vı́nculos impostos pelas equações
3.5 e 3.7. Consideramos nessa premissa teórica que a alocação de tempo visava minimizar
o tempo de trabalho anual (Eq. 3.3), ao mesmo tempo em que (i) garantia um nı́vel de
consumo energético mı́nimo igual ao valor de satisfação (Eq. 3.5) e (ii) limitava ao máximo
de 35% a energia proveniente de proteı́nas de fontes animais (Eq. 3.7).

Como a solução analı́tica consistia na definição do tempo alocado para cada
atividade, foi necessário separar a análise do tempo alocado para as atividades masculinas
daquela para as atividades femininas. Neste modelo as mulheres foram consideradas
responsáveis apenas pela colheita e pelo processamento de produtos agrı́colas; portanto,
a disponibilidade de trabalho para elas dependia da abertura do roçado, que era uma
atividade masculina. Por isso, o primeiro passo para a obtenção da solução analı́tica foi
a determinação do tempo dedicado às atividades dos homens e, sendo assim, à caça, à
pesca e à abertura do roçado. Para tal, começamos pela definição da atividade de obtenção
de proteı́na animal que seria realizada, porque o cálculo do consumo energético (Eq. 3.5)
partiu de equações lineares que descreviam o ganho de cada atividade (i.e. agricultura,
caça e pesca). Portanto, para minimizar o tempo de trabalho, as unidades domésticas
deveriam decidir se caçavam ou pescavam, escolhendo a atividade cujo balanço energético
entre ganho e gasto fosse maior.
Quando o balanço energético da caça foi maior, o tempo de pesca (mf ) foi igual
a zero, o tempo dedicado à caça (mh ) foi definido pela equação 4.1 , enquanto o tempo
dedicado à abertura do roçado foi definido pela equação 4.2.

mh =

mc =

0.35Es Kh Vt
Nm (Gh Hk Hn Hs Vt + Kh Sh Vf − 2.0Kh Sh Vt )

(4.1)

Kc (Es Kh Vt − Gbf Kh Rbf Vt pbf − Gh Hk Hn Hs Nm Vt mh − Kh Nm Sh Vf mh + 2Kh Nm Sh Vt mh )
Kh Nm (As Ga Qc Vt + Ka Sa Vf − 2Ka Sa Vt + Kc Sc Vf − 2Kc Sc Vt )
(4.2)
Quando o balanço energético da pesca foi maior, o tempo dedicado à caça (mh )

foi igual a zero, o tempo dedicado à pesca (mf ) foi definido pela equação 4.3, enquanto o
tempo de abertura do roçado pela equação 4.4.
0.35Es Kf
Nm (Fk Fn Fs Gf − Kf Sf )

(4.3)

Kc Vt (Es Kf − Fk Fn Fs Gf Nm mf − Gbf Kf Rbf pbf + Kf Nm Sf mf )
Kf Nm (As Ga Qc Vt + Ka Sa Vf − 2Ka Sa Vt + Kc Sc Vf − 2Kc Sc Vt )

(4.4)

mf =

mc =

Após a definição do tempo de trabalho dos homens, definimos o tempo de trabalho
das mulheres, o qual equivaleu ao tempo para colher e processar todo os produtos do
roçado aberto. Assim, em ambos os balanços energéticos, o tempo dedicado à colheita e ao
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processamento dos produtos do roçado era residual, já que seu valor era consequência do
tempo dedicado à abertura de roçado, sendo definido pela equação 4.5.

wa =

Ka Nm mc
Kc Nw

(4.5)

Para visualizar a solução analı́tica relativa a cada alocação possı́vel do tempo
masculino, plotamos as funções utilizadas no processo de otimização. Nestas, substituı́mos
os parâmetros pelos valores adotados no modelo, os quais estimamos com base nos dados
empı́ricos e da literatura (Figura 4.1). Portanto, plotamos o tempo total de lazer da
unidade doméstica (amarelo), o consumo energético esperado descontado o consumo
energético que satisfaz as necessidades da unidade doméstica (marrom) e o vı́nculo de 35%
de energia proveniente de proteı́na de fontes animais (verde) para cada combinação de
tempo trabalhado pelos homens na abertura do roçado (i.e. agricultura) e na caça/pesca.
Focamos apenas no tempo alocado pelos homens, pois o tempo dedicado pelas mulheres
nestas atividades é determinado pelo tempo investido pelos homens na abertura do roçado.
Os resultados do gráfico (Figura 4.1) mostram que, no modelo de Chayanov, a
otimização da decisão das unidades domésticas equivaleu ao ponto de intersecção entre
a reta do consumo energético de satisfação (i.e. reta que descreve em quais alocações de
tempo o consumo energético esperado equivaleu ao consumo energético capaz de satisfazer
as necessidades da unidade doméstica) (Eq. 3.5) e o vı́nculo de 35% de energia proveniente
de proteı́na de fontes animais (Eq. 3.7).

Figura 4.1 – Linhas de contorno da funções: tempo de lazer da unidade doméstica (amarelo), consumo
energético esperado descontado o consumo energético satisfatório (marrom) e vı́nculo de até
35% de energia proveniente de proteı́na de fontes animais (verde) para cada possibilidade
de alocação de tempo dos homens para agricultura e para obtenção de energia. O ponto de
otimização da alocação do tempo de trabalho anual dos homens está sinalizado pela seta

Com base nas equações de determinação de tempo alocado para cada atividade
e na figura 4.1, pudemos descrever a influência do primeiro aspecto destacado no inı́cio
desta seção (i.e. os valores utilizados para os parâmetros). Neste aspecto, pudemos concluir
que o tempo dedicado a cada atividade foi: (i) inversamente proporcional aos parâmetros
que determinam a eficiência de obtenção de alimento pela atividade (e.g. taxa de sucesso,
quantidade de quilocaloria obtida com a atividade, número e peso médio de animais
caçados/pescados) e (ii) diretamente proporcional ao tempo necessário para a realização
da atividade e ao gasto energético por hora de execução. Portanto, quanto mais eficiente
era a obtenção de alimento por uma atividade, menor era o tempo dedicado a ela. Por sua
vez, quanto maior era o tempo necessário para a realização da atividade, e mais energia
era gasta por hora trabalhada, maior era o tempo alocado para a atividade.
Para a visualização do segundo aspecto que influenciou a alocação do tempo – i.e. a
composição das unidades domésticas, plotamos o mesmo gráfico, porém variando a razão
entre número de trabalhadores na unidade doméstica (i.e. adultos aptos) e o número total
de membros (Figura 4.2). Esse gráfico demonstrou que, quanto menor era a proporção de
membros trabalhadores, maior foi o tempo dedicado ao trabalho por indivı́duo. A razão
para tal é que cada adulto precisou produzir mais para suprir a demanda energética de
um número maior de pessoas na unidade doméstica.

Figura 4.2 – Linhas de contorno da funções: tempo de lazer da unidade doméstica (amarelo), consumo
energético esperado descontado o consumo energético satisfatório (marrom) e vı́nculo de
até 35% de energia proveniente de proteı́na de fontes animais (verde) por possibilidade de
alocação de tempo dos homens para agricultura e para obtenção de energia, variando a
porcentagem de membros trabalhadores (adultos) na UD. O ponto de otimização da alocação
do tempo de trabalho anual dos homens está sinalizado pela seta.

73

4.1.2 Contabilidade mental

Após a solução para o modelo de Chayanov, analisamos o modelo de Contabilidade
Mental, o qual partiu das mesmas equações do modelo anterior para a determinação do
tempo dedicado a cada atividade de subsistência. No entanto, após a otimização da alocação
do tempo, comparamos o tempo de trabalho obtido pelos homens e pelas mulheres com os
orçamentos temporais previamente estipulados (i.e. tempo mı́nimo de trabalho). Assim,
no modelo de Contabilidade Mental, determinamos dois cenários distintos: o primeiro, em
que o tempo obtido pela solução analı́tica era igual ou maior que os orçamentos temporais,
e o segundo em que este era menor.
Quando a otimização da alocação de tempo resultou em tempos alocados ao trabalho
iguais ou maiores que os orçamentos temporais totais, não houve alteração na decisão.
Portanto, nesses casos, as unidades domésticas mantiveram-se otimizando o tempo e, com
isso, tiveram sua alocação de tempo determinada pela interseção entre a reta do consumo
energético de satisfação (i.e. reta que descreve em quais alocações de tempo o consumo
energético esperado equivaleu ao consumo energético que satisfaz às necessidades da UD) e
o vı́nculo de no máximo 35% de energia proveniente de proteı́na de fontes animais. Porém,
quando a alocação de tempo resultou em tempos de trabalho menores que os orçamentos
temporais, as unidades passaram a trabalhar exatamente o tempo mı́nimo e, deste modo,
deixaram de otimizar o tempo. Consequentemente, no modelo de Contabilidade Mental,
além dos valores dos parâmetros e a composição das unidades domésticas, há um novo
fator influenciando a decisão das unidades domésticas: o tempo mı́nimo de trabalho.

4.2

Validação do modelo: comparação com dados empı́ricos

Adotamos duas formas de validação histórica dos modelos, ambas comparando os
resultados das simulações dos modelos com os dados empı́ricos coletados nas comunidades
no perı́odo de 2002 a 2016.
A primeira avaliou os retornos dos dois modelos em termos do desflorestamento.
A comparação visual entre os resultados das simulações e os dados empı́ricos, obtidos
do Google Earth, mostrou que a área total desflorestada computada pelo modelo de
Contabilidade Mental aproximou-se melhor do registro histórico do que aquela computada

em Chayanov (Figura 4.3 a). Esse resultado sugere, portanto, que o modelo de Contabilidade
Mental parece refletir melhor a realidade da tomada de decisão Kı̃sêdjê.
A segunda forma de validação comparou o tamanho populacional final dos modelos
com os dados empı́ricos de 2016. Os resultados da comparação entre o tamanho populacional
da comunidade obtido nas simulações dos dois modelos foi ligeiramente menor (N=331)
do que o tamanho real da população Kı̃sêdjê nos dados empı́ricos (N=345). Além disso,
diferentemente do encontrado para o desflorestamento, o comportamento do número de
indivı́duos da comunidade observado foi igual nos dois modelos (Figura 4.3 b). Esse
resultado indica, portanto, que a proporção de área desflorestada por indivı́duo varia entre
as duas premissas teóricas, já que não há variação nos números de indivı́duos apesar de
variar a área total desflorestada.

[a]

[b]

Figura 4.3 – Resultados obtidos por ano simulado na validação histórica dos dois modelos de decisão.
(a) Área desflorestada total em hectares, comparados com dados históricos; (b) Número de
indivı́duos na comunidade

4.3

Efeito do Programa Bolsa Famı́lia

Utilizamos duas abordagens na análise dos efeitos do programa Bolsa Famı́lia
sobre os resultados dos modelos: (i) comparação dos resultados finais das simulações e (ii)
comparação dos resultados ao longo dos anos simulados.

4.3.1 Comparação dos resultados finais das simulações: relação entre o Bolsa Famı́lia e
as variáveis resposta

Os resultados das análises indicaram que incrementos na proporção de uso do
Bolsa Famı́lia reduziram a área desflorestada final em ambos os modelos, embora em
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intensidades diferentes (Figura 4.4 a). Nos dois modelos observamos inicialmente uma
redução da área desflorestada com o aumento do PBF, seguida de uma estabilização do
tamanho da área com o aumento desta renda. Em contraste, para todas as porcentagens
de utilização da renda do PBF, a área desflorestada prevista no modelo de Chayanov
foi menor do que aquela assumindo a Contabilidade Mental. Em Chayanov a redução
no desflorestamento ocorreu entre os usos do PBF de 0% à 50%, enquanto que acima
de 50%, a área desflorestada foi igual a zero. Já na Contabilidade Mental, a redução no
desflorestamento aconteceu somente entre os usos do PBF de 0% à 25%, enquanto acima
deste valor a área desflorestada se estabilizou em cerca de 210 ha. Portanto, a redução foi
maior no modelo de Chayanov e, apenas nele, o desflorestamento igualou-se a zero em
altas porcentagens de uso do PBF.
Em ambos os modelos, o efeito da alteração da porcentagem de uso do Bolsa
Famı́lia sobre o tamanho populacional final (Figura 4.4 b) foi diferente do observado na
área desflorestada total. Tal resultado sugere que o Bolsa Famı́lia altera a proporção de
área desflorestada por indivı́duos na comunidade. Em Chayanov, observamos um pequeno
aumento no indivı́duos na comunidade com incrementos na proporção de uso do PBF.
Esse aumento pode estar relacionado à redução da mortalidade por falta de alimento (i.e.
quando consumo energético mı́nimo não era alcançado). Já no modelo de Contabilidade
Mental, não observamos efeito sobre os indivı́duos na comunidade final.

[a]

[b]

Figura 4.4 – Resultados finais obtidos para cada porcentagem da renda do Bolsa Famı́lia utilizada para a
compra de alimentos. (a) Área desflorestada total final em hectares (b) Número de indivı́duos
na comunidade final

.
.
.

4.3.2 Comparação dos resultados ao longo dos anos simulados: variação ano a ano das
variáveis resposta

Na segunda abordagem comparamos os resultados ao longo dos anos simulados em
três variáveis resposta: (i) área total desflorestada (hectares), (ii) tamanho populacional e
(iii) tempo médio de trabalho anual por indivı́duo (horas).
A primeira variável analisada foi a área desflorestada total (Figura 4.5 a). Os
resultados demonstraram que, em ambos os modelos, o aumento da porcentagem de uso do
PBF resultou na redução da área desflorestada total, mas não gerou diferenças perceptı́veis
na dinâmica de desflorestamento ao longo dos anos. Ou seja, o comportamento da curva
que define a área desflorestada total por ano simulado teve formato parecido para todas
as porcentagens de uso do Bolsa Famı́lia.
Apesar das dinâmicas de desflorestamento ao longos dos anos terem sido semelhantes
dentro de uma mesma premissa teórica, elas foram distintas entre os dois modelos de
decisão. No modelo de Chayanov, a diferença nas áreas desflorestadas entre as porcentagens
do PBF foi definida nos 5 primeiros anos de simulação (Figura 4.5 a). Nesse perı́odo, a
área desflorestada total cresceu linearmente, e o crescimento foi maior para as menores
proporções de renda do PBF. Após o 5o ano, em nenhuma das porcentagens ocorreu
mudança perceptı́vel da área desflorestada. A única exceção foi na porcentagem de 50%,
quando a área desflorestada manteve-se igual a zero durante toda a simulação.
Em contraste, no modelo de Contabilidade Mental, a diferença entre as porcentagens
só foi observada após o 5o ano de simulação (Figura 4.5 a). Assim, nos 5 primeiros anos, a
área desflorestada cresceu igualmente para todas as porcentagens de uso do PBF. Após
esse perı́odo, a área desflorestada continuou a aumentar. Porém, menos que anteriormente
e com taxas de crescimento distintas para cada porcentagem, com crescimento maior para
menores porcentagens de uso do Bolsa Famı́lia. A diferença entre as taxas de crescimento,
observada após o 5o ano, foi se reduzindo com o aumento do uso do Bolsa Famı́lia, de
modo que as mesmas curvas foram observada nos usos de 30%, 40% e 50%.
É importante ressaltar que, em ambos os modelos, observamos um ponto de
transição no 5o ano de simulação, no qual inicialmente há um crescimento linear do
desflorestamento total e, após o quinto ano, há uma estabilização ou crescimento mais lento
do desflorestamento. Esse ponto de transição pode ser explicado pelo tempo de pousio, o
qual corresponde a 5 anos. A observação decorre do fato que, após esses 5 anos, as áreas
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já desmatadas passaram a ser passı́veis de reaproveitamento para os roçados, reduzindo o
número de novos desmatamentos.
A segunda variável avaliada foi o tamanho populacional (Figura 4.5 b). Com ambas
as premissas teóricas, observamos que variações na porcentagem de uso do PBF geraram
efeito sobre o número de indivı́duos da comunidade distinto daquele observado para área
desflorestada total. Ou seja, nesse caso não houve redução com o aumento do uso do
PBF, conforme observado para o desmatamento. Essa diferença de efeito entre o tamanho
populacional e a área desflorestada sugere que o Bolsa Famı́lia altera a proporção de área
desflorestada por indivı́duo na comunidade.
Apesar desta última diferença ser observada com ambas as premissas teóricas,
as dinâmicas populacionais diferiram entre os modelos em dois aspectos principais. O
primeiro consistiu na observação de que, apenas no modelo de Chayanov, variações da
porcentagem de uso do PBF geraram efeitos sobre o tamanho populacional, resultando em
seu aumento. Já o segundo refere-se à dinâmica ao longo dos anos, ou seja, à curva que
define o número de indivı́duos da comunidade por ano simulado. No modelo de Chayanov,
houve um decréscimo da população nos 5 primeiros anos de simulação e, posteriormente,
aumento populacional, sendo este um pouco maior para menores porcentagens de uso
do PBF. Já na Contabilidade Mental, o número de indivı́duos da comunidade cresceu
linearmente durante todos os anos, sem grandes diferenças entre as porcentagens de uso
do PBF.

[a]

[b]

Figura 4.5 – Resultados obtidos em cada ano simulado para cada porcentagem da renda do Bolsa Famı́lia
utilizada para a compra de alimentos. (a) Área desflorestada total em hectares (b) Número
de indivı́duos na comunidade

Por fim, a terceira variável avaliada foi o tempo médio de trabalho anual por indivı́duo. Nesta, observamos tanto as diferenças no tempo de trabalho dedicado à agricultura
(i.e. abertura do roça, colheita e processamento de produtos como farinha) (Figura 4.6 a),

como à caça e à pesca (Figura 4.6 b). Em ambas as premissas teóricas, observamos redução
do tempo de trabalho na agricultura com o aumento da porcentagem de uso do PBF,
embora essa redução tenha sido maior em Chayanov. A diminuição do tempo dedicado à
agricultura reforça que o PBF altera a proporção de área desflorestada por indivı́duo na
comunidade. Isso porque, uma vez que a área de roçado é diretamente proporcional ao
tempo dedicado à agricultura, o menor tempo dedicado à agricultura resulta em áreas
de roçados menores e, consequentemente, áreas desmatada menores. Nenhum efeito foi
observado sobre o tempo dedicado à caça e à pesca.

[a]

[b]
Figura 4.6 – Resultados obtidos em cada ano simulado para cada porcentagem da renda do Bolsa Famı́lia
utilizada para a compra de alimentos. (a) Soma do tempo anual médio (em horas) dedicado
por indivı́duo na abertura de roçado e na colheita/processamento de produtos agrı́colas (b)
Soma do tempo anual médio (em horas) dedicado por indivı́duo na caça e na pesca

4.4

Análises de sensibilidade

As análises de sensibilidade visaram avaliar se o comportamento das variáveisresposta era sensı́vel às premissas adotadas e, em caso positivo, quanto. Tais análises
buscaram testar diferentes execuções do modelo, variando os parâmetros iniciais, para
observar se essas mudanças provocavam diferenças nos resultados das variáveis-resposta
(GILBERT, 2008). Neste documento avaliamos nove parâmetros: (i) tamanho médio
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da comunidade inicial; (ii) tempo mı́nimo de trabalho; (iii) imprevisibilidade das taxas
de sucesso; (iv) taxa de sucesso da agricultura; (v) taxa de sucesso da caça/pesca;(vi)
produtividade do roçado; (vii) tempo necessário para a realização da caça/pesca; (viii)
tempo necessário para a realização da abertura do roçado e (ix) tempo necessário para a
realização da colheita.
Os resultados (Tabela 4.1) mostram que todos os parâmetros tiveram algum
efeito sobre a área desflorestada total e/ou o tamanho populacional da comunidade. Três
parâmetros – i.e. tempo mı́nimo de trabalho, produtividade do roçado e taxa de sucesso
da agricultura - alteraram a proporção de área desflorestada por indivı́duo. Os outros
seis parâmetros (i.e. tamanho médio da comunidade inicial, imprevisibilidade, taxas de
sucesso da caça/pesca e tempo necessário para realizar a caça/pesca, a abertura do roçado
e colheita) alteraram o número de indivı́duos da comunidade, sendo o efeito sobre a área
desflorestada provavelmente consequência de alterações populacionais.
Cinco dos parâmetros (i.e. tamanho médio da comunidade, tempo mı́nimo de
trabalho, taxa de sucesso da caça/pesca, tempo necessário para a realização da abertura
do roçado e para realização da caça/pesca) alteraram o valor da área desflorestada
total e/ou o tamanho populacional da comunidade, porém não parecem ter alterado o
comportamento dessas variáveis. O resultado indica que esses parâmetros, provavelmente,
só afetam numericamente o resultado dos modelos, sem alterar suas dinâmicas. Ou seja,
ao estudarmos, por exemplo, o efeito do Bolsa Famı́lia sobre a área desflorestada, o efeito
observado (e.g. redução do desflorestamento) nos modelos seria parecido para diferentes
valores dos parâmetros, variando apenas o tamanho total da área desflorestada.
Porém, quatro parâmetros - i.e. imprevisibilidade das taxas de sucesso, taxa de
sucesso da agricultura, produtividade do roçado e tempo necessário para colheita - parecem
alterar as dinâmicas das variáveis, o que indica que podem alterar as respostas dos modelos.
Portanto, tais parâmetros podem afetar, por exemplo, as conclusões sobre o efeito esperado
do Bolsa Famı́lia; sendo assim, para alguns valores, poderia ser observado aumento da área
desflorestada, enquanto para outros seria observada redução. Nesses parâmetros, também
observamos um valor limı́trofe para que a manutenção populacional fosse viável; ou seja,
abaixo/acima desse valor a comunidade não sobreviveu.
A seguir são descritos os resultados das observações das variações dos valores dos
parâmetros sobre a área desflorestada final e sobre o tamanho populacional final. Os
resultados detalhados das análises do processo histórico encontram-se no Apêndice B.
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variáveis

Diferença entre modelos

Crescimento do tamanho populacional ocorre apenas até as 5 horas, pois é possı́vel que, a partir desse tempo, a mortalidade relacionada a falta
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Tabela 4.1 – Descrição dos efeitos do aumento dos valores dos parâmetros observados nas análises de sensibilidade dos modelos de Chayanov (CH) e de Contabilidade
Mental (CM).
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desmatada por in- produtividades
divı́duo
(Qc
<
5000
kg/ha)

↓
Aumento
(Kc
< populacional
1000
horas/ha)

↓ (Kh e
Kf < 12
horas)

↑

Aumento
populacional

Motivo da
alteração
da área
desfloresta

Similar entre
modelos

Similar entre
modelos

Menores em CH

Menores em CH

Valores variáveis
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em CM

Efeito do parâmetro só
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4.4.1 Tamanho médio da comunidade inicial

Em ambos os modelos (i.e. Chayanov e Contabilidade Mental), observamos um
aumento linear da área total desflorestada (Figura 4.7 a) e do tamanho médio da comunidade inicial (Figura 4.7 b). O fato de que a tendência observada foi similar com ambas
as premissas e para estas duas variáveis sugere que o aumento do desflorestamento é
consequência direta do aumento populacional.

[a]

[b]

Figura 4.7 – Resultados finais obtidos para cada tamanho inicial da comunidade. (a) Área desflorestada
total final em hectares (b) Número de indivı́duos na comunidade final

4.4.2 Tempo mı́nimo de trabalho

A avaliação do efeito do tempo mı́nimo de trabalho foi realizada alterando essa
cifra em termos diários. Na comparação entre os resultados finais das simulações, é possı́vel
perceber que os efeitos diferiram entre os modelos. Em Chayanov, não observamos efeitos
sobre a área desflorestada final ou sobre o tamanho populacional final. Já no modelo de
Contabilidade Mental, observamos, a partir de 2 horas diárias de trabalho, um crescimento
linear do desflorestamento com incrementos no tempo mı́nimo de trabalho (Figura 4.8 a).
O ponto de transição entre a ausência de efeito e o crescimento no desflorestamento
equivale, provavelmente, ao ponto em que o tempo mı́nimo de trabalho diário passa a
ser maior que o tempo necessário para a satisfação do consumo energético; ou seja, o
tempo necessário para a obtenção da quantidade de alimento recomendada para suprir
as demandas energéticas diárias de todos da unidade doméstica. Esse mesmo ponto de
transição é observado para o tamanho populacional, em que também observamos um
crescimento com o aumento do tempo mı́nimo de trabalho a partir de 2 horas diárias
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(Figura 4.8 b). No entanto, nesse caso, o crescimento só ocorreu até as 5 horas diárias,
tendo se estabilizado para tempos mı́nimos maiores. Tal efeito pode significar que, a partir
das 5 horas diárias, a mortalidade por falta de alimentos deixou de ocorrer. Com isso, as
mudanças na população foram consequência apenas das taxas de natalidade e mortalidade,
e a população alcançou sua capacidade de suporte. Por fim, dado que há uma diferença de
efeito do tempo mı́nimo sobre a mudança na área desflorestada em relação ao tamanho
final da comunidade, podemos concluir que o aumento do desflorestamento não é uma
consequência apenas do aumento populacional, mas sim de uma mudança na proporção de
área desflorestada por indivı́duo.

[a]

[b]

Figura 4.8 – Resultados finais obtidos para cada tempo mı́nimos de trabalho. (a) Área desflorestada total
final em hectares (b) Número de indivı́duos na comunidade final

4.4.3 Imprevisibilidade das taxas de sucesso

O cálculo do consumo energético das unidades domésticas nos dois modelos foi
realizado definindo aleatoriamente a taxa de sucesso obtida pela unidade doméstica em cada
atividade, a partir de uma distribuição normal com média igual à taxa de sucesso média
de cada atividade de subsistência. Para verificar o efeito da imprevisibilidade das taxas de
sucesso, variamos o desvio-padrão da distribuição normal utilizada na aleatorização, pois
quanto maior fosse o desvio-padrão, maior seria a imprevisibilidade.
O risco é a variação imprevisı́vel no resultado de um comportamento que afeta a
sobrevivência dos indivı́duos (WINTERHALDER; LU; TUCKER, 1999). Um exemplo é
a variação imprevisı́vel da quantidade de alimento que será obtida. Essa variação pode
ser consequência de diferentes fatores, como mudanças ambientais inesperadas. Dado que
a ocorrência desses fatores é estocástica, não é possı́vel prever com exatidão qual será

o resultado de um comportamento, mesmo que se tenha algum conhecimento sobre a
probabilidade de obtenção desse resultado (WINTERHALDER; LU; TUCKER, 1999).
Em nossos modelos, isso significa que não é possı́vel prever com exatidão a quantidade
de alimentos obtida pelas atividades de subsistência (i.e. consumo energético obtido),
mesmo que tenhamos conhecimento sobre as taxas médias de sucesso das atividades de
subsistência. Sendo assim, ao aumentarmos o desvio-padrão utilizado nos modelos, estamos
aumentando a ocorrência de uma variação imprevisı́vel e, deste modo, aumentando o risco
do sistema.
Com ambas as premissas teóricas, o aumento da imprevisibilidade/risco resultou
em decréscimos na área desflorestada final e no tamanho final da comunidade, sendo que,
para altos nı́veis de imprevisibilidade, ambas as variáveis resultaram em zero. (Figura 4.9).
Além disso, foi possı́vel perceber diferenças entre as duas premissas. Na Contabilidade
Mental, o decréscimo na área desflorestada e no tamanho populacional foi mais lento,
de forma que ambas variáveis mantiveram-se estáveis para desvios-padrão abaixo de 0,1
e igualaram-se a zero apenas nos desvios acima de 0,3. Já em Chayanov, as variáveis
começaram a cair desde o primeiro aumento no desvio-padrão e zeraram em 0,2. Tais
resultados sugerem que ambos os modelos de decisão são sensı́veis ao risco, possuindo um
limiar máximo para que a manutenção populacional seja viável, muito embora Chayanov
seja mais sensı́vel do que a Contabilidade Mental.

[a]

[b]

Figura 4.9 – Resultados finais obtidos para cada imprevisibilidade das taxas de sucesso (desvio-padrão).
(a) Área desflorestada total final em hectares (b) Número de indivı́duos na comunidade final

.
.
.
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4.4.4 Taxa média de sucesso da agricultura

A taxa de sucesso da agricultura corresponde à porcentagem de produtos plantados
que foi possı́vel colher e utilizar como alimento. Em ambos os modelos (i.e Chayanov e
Contabilidade Mental), observamos um limiar mı́nimo, abaixo do qual a área desflorestada e
o tamanho populacional foram iguais a zero, demonstrando a inviabilidade de manutenção
da população para taxas de sucesso muito baixas. Na agricultura, essa taxa mı́nima
correspondeu a aproximadamente 40% de sucesso no plantio (Figura 4.10). Acima do
limiar, o efeito do aumento da taxa de sucesso foi diferente entre a área desflorestada e o
tamanho populacional, sugerindo que a taxa de sucesso da agricultura não afeta somente
o número de indivı́duos da comunidade mas também a área desflorestada per capita.
Acima de 40%, em ambos os modelos, o tamanho populacional cresceu com o
aumento do sucesso de plantio, até estabilizar-se em taxa próxima de 90%. Já no desflorestamento foi observado um pico quando o sucesso no plantio foi igual a 65%. Sendo assim,
houve um crescimento da área desflorestada com o aumento da taxa de sucesso, até que
esta igualou-se a 65%. Após este valor, o aumento na taxa de sucesso resultou na redução
do desflorestamento.

[a]

[b]

Figura 4.10 – Resultados finais obtidos para cada taxa média de sucesso da agricultura. (a) Área desflorestada total final em hectares (b) Número de indivı́duos na comunidade final

4.4.5 Taxa média de sucesso da caça/pesca

A taxa de sucesso da caça/pesca corresponde à porcentagem de vezes em que um
homem adulto saiu para caçar/pescar e teve sucesso em pegar algum animal. Tanto no
modelo de Chayanov, como no de Contabilidade Mental, o efeito sobre a área total desflo-

restada (Figura 4.11 a) foi similar ao efeito sobre o número de indivı́duos da comunidade
(Figura 4.11 b). Isso sugere que as mudanças no desflorestamento são, principalmente, consequências das mudanças populacionais. Quando a taxa de sucesso estava abaixo de 20%,
a área desflorestada e o tamanho populacional foram iguais a zero (Figura 4.11). Portanto,
20% corresponde a um limiar mı́nimo, demonstrando a inviabilidade de manutenção da
população para taxas de sucesso na caça/pesca muito baixas.
Acima do limiar mı́nimo, houve inicialmente um crescimento da área desflorestada e
do tamanho populacional com o aumento da taxa de sucesso, seguido de uma estabilização.
Essa estabilização ocorreu quando o sucesso da caça/pesca se aproximou de 60%. Assim, a
partir dessa porcentagem, a área desflorestada e o tamanho populacional não se alteraram
com o aumento da taxa de sucesso.

[a]

[b]

Figura 4.11 – Resultados finais obtidos para cada taxa média de sucesso da caça/pesca. (a) Área desflorestada total final em hectares (b) Número de indivı́duos na comunidade final

4.4.6 Produtividade do roçado

A produtividade do roçado foi estimada considerando a quantidade de quilogramas
de mandioca por hectare. As análises da relação entre produtividade e as duas variáveis
(i.e. área desflorestada e tamanho populacional) demonstram que, em baixos nı́veis de
produtividade, a manutenção da população é impossı́vel, pois com produtividade inferior
a 4000 kg/ha, a área total desflorestada (Figura 4.12 a) e o tamanho final da comunidade
(Figura 4.12 b) mantiveram-se iguais a zero. Passado esse limiar, em ambos os modelos, o
aumento na produtividade gerou efeitos distintos sobre a área desflorestada e o tamanho
populacional, sugerindo que a alteração no desflorestamento não está relacionada às

87

mudanças populacionais, mas sim à mudanças na proporção de área desflorestada por
indivı́duo.
Acima do limiar mı́nimo, nos dois modelos, observamos um grande aumento na área
desflorestada com o aumento da produtividade, até que a produtividade igualou-se a 7000
kg/ha. Após esse valor, a área desflorestada reduziu-se com o aumento da produtividade.
O tamanho populacional, por sua vez, cresceu com o aumento da produtividade até se
estabilizar em nı́veis de produtividade acima de 7000 kg/há, em Chayanov, e acima de 10000
kg/há, na Contabilidade Mental. Portanto, acima desses nı́veis de produtividade, o aumento
no parâmetro não gerou grandes alterações no número de indivı́duos da comunidade.

[a]

[b]

Figura 4.12 – Resultados finais obtidos para cada produtividade do roçado. (a) Área desflorestada total
final em hectares (b) Número de indivı́duos na comunidade final

4.4.7 Tempo necessário para a realização da caça/pesca

O tempo para a caça/pesca equivaleu àquele de uma saı́da (i.e. o tempo que demora
o processo de buscar, matar e voltar com um ou mais animais). Variações no tempo
dedicado à caça/pesca ocasionaram respostas parecidas sobre a área desflorestada e o
tamanho populacional (Figuras 4.14 e 4.13), muito embora tais efeitos tenham diferido
entre as premissas teóricas. Em Chayanov, incrementos na quantidade de tempo dedicado
de caça/pesca não alteraram a área desflorestada, nem o tamanho populacional final. Já
na Contabilidade Mental, incrementos nesse tempo levaram a reduções nos valores dessas
variáveis. Essa diminuição, todavia, ocorreu somente após 12 horas, enquanto para menos
do que isso ambas as variáveis se mantiveram estáveis. Dado que as alterações na área
desflorestada foram similares às alterações no número de indivı́duos da comunidade, esta
deve ser consequência apenas das mudanças populacionais.

[a]

[b]

Figura 4.13 – Resultados finais obtidos para cada tempo necessário para realizar uma viagem de caça/pesca.
(a) Área desflorestada total final em hectares (b) Número de indivı́duos na comunidade final

4.4.8 Tempo necessário para a realização da abertura do roçado

O tempo necessário para abrir o roçado foi considerado como aquele equivalente a
abrir um hectare de floresta, pois assim foi possı́vel obter o tamanho do roçado, baseado
no tempo de trabalho. A variação no investimento de tempo necessário para a abertura
do roçado gerou respostas parecidas sobre a área desflorestada e o tamanho populacional
(Figura 4.14), sugerindo que as mudanças no desflorestamento são consequências das
mudanças populacionais.
Porém, tal efeito foi diferente entre as premissas teóricas. Em Chayanov, o aumento
do investimento de tempo para abertura do roçado não mudou os resultados finais da
área desflorestada, ou do tamanho populacional. Já na Contabilidade Mental, o aumento
desse investimento resultou na diminuição dessas variáveis, muito embora apenas em cifras
maiores que 1000 horas/ha.

[a]

[b]

Figura 4.14 – Resultados finais obtidos para cada tempo necessário para abertura do roçado. (a) Área
desflorestada total final em hectares (b) Número de indivı́duos na comunidade final
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4.4.9 Tempo necessário para a realização da colheita

A colheita, que inclui também a fase de processamento (i.e. polvilho), é a única
atividade feminina considerada no modelo. O tempo necessário foi expresso como as horas
para colher e processar 1 kg de mandioca. Nessa atividade, e em ambos os modelos, o
aumento do tempo necessário para a colheita resultou na redução da área desflorestada
(Figura 4.15 a) e do tamanho populacional final (Figura 4.15 b).
A resposta entre a área desflorestada e o tamanho populacional foi similar, sugerindo
que alterações no desflorestamento dependem das variações populacionais. Essa tendência
só não foi similar para investimentos temporais de colheita/processamento entre 0 e 0,3
horas/kg no modelo de Contabilidade Mental. Nesse intervalo de tempo, não ocorreu
mudança significativa no tamanho populacional, embora tenha ocorrido grande redução
na área desflorestada com o aumento do tempo de colheita necessário. A divergência
entre os modelos pode ser explicada porque a Contabilidade Mental prevê a existência de
orçamentos temporais e, com isso, delimita um tempo mı́nimo de trabalho diário. Como
a colheita é a única atividade de trabalho das mulheres considerada no modelo - e essa
atividade depende do tamanho do roçado-, se o tempo necessário para colher e processar a
mandioca for muito pequeno, é necessário um roçado muito grande para que as mulheres
consigam cumprir seus orçamentos temporais. Na vida real, as mulheres possuem outras
obrigações, como coletar produtos da mata, preparar alimentos e cuidar das crianças.
Portanto, é provável que essas atividades sejam consideradas no tempo de trabalho e,
talvez, esse efeito não ocorra.

[a]

[b]

Figura 4.15 – Resultados finais obtidos para cada tempo necessário para colher e processar um kg. (a)
Área desflorestada total final em hectares (b) Número de indivı́duos na comunidade final
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5 Discussão

Este estudo tem três resultados principais, os quais serão detalhados nas seções a
seguir.

5.1

A Contabilidade Mental do tempo descreve melhor o comportamento
dos Kı̃sêdjê

O primeiro resultado importante advém da comparação entre as simulações e os
dados históricos de desflorestamento. Tal comparação parece indicar que o comportamento
dos Kı̃sêdjê é melhor descrito pelo modelo da Contabilidade Mental do que por aquele
baseado na teoria de Chayanov. Implica, portanto, dizer que os Kı̃sêdjê tomariam decisões
de forma não racional e que violariam o princı́pio da fungibilidade do tempo. Ou seja,
para eles, o tempo seria dividido entre diferentes categorias (e.g. trabalho e não trabalho)
não substituı́veis entre si.
Nossa observação condiz com evidências prévias, obtidas com estudantes universitários de diferentes paı́ses, a partir de experimentos baseado em cenários (RAJAGOPAL;
RHA, 2009) ou de dados por entrevistas (AMATO et al., 2017). Nesses estudos foi demonstrado que as pessoas consideram o tempo como não fungı́vel, ou seja, têm tendência de
dividir o tempo em categorias (AMATO et al., 2017) e, particularmente, em trabalho e não
trabalho (RAJAGOPAL; RHA, 2009). Além disso, observou-se a tendência dos indivı́duos
criarem orçamentos para o tempo dedicado às diferentes categorias analisadas, como, por
exemplo, a determinação de um tempo mı́nimo de ‘trabalho” (RAJAGOPAL; RHA, 2009;
AMATO et al., 2017).
Apesar de similar, a evidência aqui apresentada é nova, pois o contexto que
avaliamos difere daqueles previamente investigados que se restringiram a pessoas de
culturas ocidentais, escolarizadas, mais ricas, que habitam contextos industrializados
e de paı́ses democráticos (Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic WEIRD, em inglês) e, portanto, onde as economias são totalmente monetizadas. Estudos
realizados com essa parcela da população mundial são pouco representativos de outros
contextos (HENRICH; HEINE; NORENZAYAN, 2010), como aqueles aqui investigados
de comunidades de pequena escala habitantes de zonas rurais remotas. Nestes contextos,

os indivı́duos dependem diretamente dos recursos naturais e possuem baixa dependência
de renda monetária, sendo, portanto, largamente autossuficientes (ARRUDA, 1999).
Evidências da Contabilidade Mental em contextos não monetizados como o que
estudamos, além de serem poucas, existem apenas a partir de estudos que investigaram
a categorização - ou a contabilidade da renda monetária (CHRISTIAENSEN; PAN,
2012; DUPAS; ROBINSON, 2013; CLOT et al., 2015; VILLA; BARRETT; JUST, 2010;
DUFLO; UDRY, 2004). Nesses estudos, os autores avaliaram o tratamento da renda
como não fungı́vel por meio de delineamentos observacionais (DUFLO; UDRY, 2004;
CHRISTIAENSEN; PAN, 2012; VILLA; BARRETT; JUST, 2010) ou experimentais
(CLOT et al., 2015), observando os padrões de consumo. Realizadas em áreas rurais da
Costa do Marfim (DUFLO; UDRY, 2004), Etiópia e Quênia (VILLA; BARRETT; JUST,
2010), Madagascar (CLOT et al., 2015) ou China e Tanzânia (CHRISTIAENSEN; PAN,
2012), as investigações compararam o consumo associado a rendas distintas, como: (i) renda
obtida com baixo esforço versus alto esforço (CLOT et al., 2015; CHRISTIAENSEN; PAN,
2012); (ii) renda de colheita tradicionalmente compartilhada versus renda de colheitas
essencialmente individuais (DUFLO; UDRY, 2004) e renda da agricultura ou gado versus
salários (VILLA; BARRETT; JUST, 2010). Em todos os estudos, observou-se que o
aumento nos nı́veis de diferentes fontes de renda resultou em padrões de consumo distintos, o
que demonstrou que existe influência da origem da fonte de renda sobre os tipos de produtos
consumidos a partir dela. Por exemplo, em quatro vilarejos rurais de Madagascar, o consumo
de itens supérfluos, como refrigerante, foi quase 5 vezes maior entre as pessoas que receberam
renda sem trabalhar (i.e. baixo esforço) do que entre aquelas que receberam através do
trabalho (i.e. alto esforço) (CLOT et al., 2015). Já em municı́pios rurais do Quênia e da
Etiópia, o aumento de 10% na renda de colheita tradicionalmente compartilhada reduziu
em 3% a compra de itens considerados de prestı́gio, como joias, enquanto que o mesmo
aumento em produtos da colheita individual feminina resultou em incrementos de 10% no
consumo desse mesmo tipo de item (DUFLO; UDRY, 2004). A diferença no padrão de
consumo conforme a fonte de renda foi associada, pelos autores, à tendência das pessoas
categorizarem o dinheiro de acordo com a forma de recebimento e, portanto, tratarem a
renda como não fungı́vel.
A não fungibilidade do dinheiro também foi observada na tendência de categorização
de gastos distintos. Através de experimento natural, realizado com Associações Rotativas
de Poupança e Crédito em áreas rurais do Quênia, foi avaliado o efeito de quatro tecnologias
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informais de poupança sobre a economia de dinheiro para a saúde. Duas dessas tecnologias
eram voltadas à economia do dinheiro, em geral, e aplicadas individualmente nas casas (i.e.
cofre de abertura possı́vel versus impossı́vel), enquanto duas outras eram direcionadas à
saúde, sendo aplicadas durante reuniões das associações rotativas de poupança e crédito (i.e.
pote coletivo versus individuais para investimentos em saúde) (DUPAS; ROBINSON, 2013).
Nesse estudo foi observado que o uso de alguma das quatro tecnologias aumentava o valor
economizado para investir em saúde, embora esse valor não dependesse das caracterı́sticas
da tecnologia utilizada (por ex. ser direcionada à saúde ou não). A observação de que a
simples existência de alguma tecnologia que fomentava a poupança, mas não o tipo de
tecnologia, foi considerada, pelos autores, como resultante da categorização do dinheiro
colocado no dispositivo. Sendo assim, os resultados sugerem que as pessoas criavam
mentalmente um orçamento diferenciado para as economias e, portanto, também tratavam
a renda como não fungı́vel (DUPAS; ROBINSON, 2013).
Muito embora as categorizações observadas nesses estudos prévios sejam equivalentes
às nossas, aqui o foco das análises foi a fungibilidade do tempo e não do dinheiro. Portanto,
assumimos como contabilidade mental a ideia de que os Kı̃sêdjê fazem contas mentais do
tempo a investir em cada atividade como, por exemplo, determinando um tempo mı́nimo
de trabalho que consideram aceitável, independentemente do retorno que tal atividade
possa ter. Essa abordagem é, provavelmente, mais apropriada para populações com contato
recente com o dinheiro, como é o caso de populações indı́genas habitantes de localidades
remotas.
A despeito das similaridades, um aspecto importante a realçar é que nossos resultados contradizem evidência prévia de Troncarelli (2017) para a Contabilidade Mental da
renda dentre os próprios Kı̃sêdjê. Em estudo utilizando cenários experimentais, Troncarelli
(2017) comparou o padrão de consumo quando as pessoas eram expostas ao recebimento
da renda a partir de atividades que demandavam baixo esforço ou esforço nulo (por ex.
aposentadoria e Bolsa Famı́lia) versus alto esforço (por ex. trabalho como professor e venda
de produtos florestais). Com cenários em que as fontes de renda variavam neste aspecto,
foi investigado se havia diferença no consumo de itens considerados supérfluos em relação
àqueles necessários, para testar se rendas de baixo esforço podiam estar associadas a maior
probabilidade de consumo de itens supérfluos. Porém, não foram encontradas diferenças
significativas, o que indicaria a Contabilidade Mental não era realizada e, portanto, o
tratamento da renda como fungı́vel.

Há três possı́veis explicações para a aparente contradição nos resultados obtidos
em nosso estudo e naquele de Troncarelli (2017). A primeira pode resultar de diferenças
na percepção psicológica entre tempo e dinheiro. Muito embora o tempo e a renda
monetária sejam economicamente similares (BECKER, 1965), evidências a partir de
revisão bibliográfica (MONGA; ZOR, 2019) ou experimentos (SAINI; MONGA, 2008;
OKADA; HOCH, 2004), levaram certos autores a argumentar que as percepções do tempo
e da renda monetária são psicologicamente distintas. O dinheiro é trocado de forma
simples e pode ser guardado, por isso seu custo de oportunidade (i.e. custo em relação à
oportunidade renunciada) é mais facilmente contabilizado e seu valor é relativamente fixo.
O tempo, por sua vez, é difı́cil de trocar e é altamente perecı́vel, o que faz a contabilização
do seu custo de oportunidade ser complexa, tornando seu valor flexı́vel e dependente
do contexto. Um exemplo simples dessa flexibilidade é que uma hora durante o final de
semana tem valor diferente de uma hora em dia de trabalho. A flexibilidade/ambiguidade
do tempo torna a contabilização do valor dele mais difı́cil e, dessa forma, as decisões acerca
da alocação de tempo mais complexas (SAINI; MONGA, 2008). Por conta da dificuldade,
o processo de decisão do tempo tende também a ser mais heurı́stico e menos racional
do que o processo de decisão sobre a renda (MONGA; ZOR, 2019). Ou seja, as pessoas
tendem a utilizar atalhos cognitivos, como “regras de ouro”, para tomar uma decisão, ao
invés de analisarem todas as alternativas existentes (SAINI; MONGA, 2008). Por exemplo,
em uma decisão sobre se devem adotar uma nova tecnologia de roçado, as pessoas tendem
a copiar o realizado pelos vizinhos, ao invés de verificarem se o uso da tecnologia traria o
melhor retorno, conforme seria esperado pela racionalidade.
A Contabilidade Mental é um exemplo de modelo de decisão não racional que se
baseia em uma heurı́stica. Se as decisões acerca do tempo são mais provavelmente baseadas
em heurı́sticas, visto que são mais difı́ceis, é possı́vel que em algumas comunidades a
Contabilidade Mental ocorra para o tempo e não para a renda, e assim os resultados deste
estudo não seriam contraditórios àqueles de Troncarelli (2017). Alguns autores, embora não
tenham testado empiricamente, argumentam a favor dessa explicação, visto que defendem
que a categorização prevista pela Contabilidade Mental pode ser uma forma de facilitar sua
contabilização. Como a não fungibilidade reduz o número disponı́vel de alternativas para
a tomada de decisão, o custo cognitivo e operacional dessa decisão é reduzido (HEATH;
SOLL, 1996), melhorando sua eficiência cognitiva (HENDERSON; PETERSON, 1992).
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Além da simplificação cognitiva da decisão, há outra possı́vel motivação para a
ocorrência de Contabilidade Mental do tempo: o risco, que é a variação imprevisı́vel de um
resultado (WINTERHALDER; LU; TUCKER, 1999) e, em nosso caso, a imprevisibilidade
na quantidade de alimento produzido/obtido. Os resultados da análise de sensibilidade
deste documento sugerem que a Contabilidade Mental do tempo é, possivelmente, uma
forma de lidar com o risco. Isso porque, tal modelo de decisão demonstrou ser menos sensı́vel
à imprevisibilidade (i.e. aumento nos desvios-padrão) da quantidade de alimento produzido
na agricultura ou obtido pela caça/pesca, quando comparado com o modelo baseado
na teoria de Chayanov (Figura 4.9). Isso porque, em Chayanov, qualquer incremento
na imprevisibilidade (i.e. DP > 0) resultou na redução da população, enquanto na
Contabilidade Mental somente nı́veis mais altos de imprevisibilidade (i.e. DP > 0, 1)
levaram ao mesmo. Em suma, o modelo de Contabilidade Mental foi menos sensı́vel porque
o aumento da imprevisibilidade resultou em reduções menores no número de indivı́duos da
comunidade, indicando um impacto menor sobre a sobrevivência da população.
No entanto, dois aspectos devem ser levados em consideração quando avaliamos a
relação entre Contabilidade Mental e o aumento da sobrevivência em situações de risco.
Primeiro, embora o argumento seja plausı́vel, nosso estudo não testou especificamente essa
relação e também não existem, em nosso conhecimento, evidências empı́ricas prévias que
suportem a relação entre Contabilidade Mental e risco. Segundo, na literatura econômica,
o comportamento em situações de risco é explicado, no geral, através de outros modelos
de decisão, como a Teoria do Prospecto (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). Apesar de a
Contabilidade Mental ter sua fundamentação teórica na Teoria do Prospecto (THALER,
1985), as suposições que baseiam essa teoria, como função valor e peso de decisão, não
foram consideradas.
A segunda explicação para as inconsistências com os resultados de Troncarelli (2017)
está relacionada a limitações de nosso estudo. Investigações por modelagem estão sujeitas a
possı́veis vieses relacionados à possı́veis erros na implementação (GILBERT, 2008), assim
como possı́vel arbitragem na seleção dos fatores importantes a serem considerados nos
modelos (WINTERHALDER, 2002). Apesar desses vieses serem parcialmente evitados
pela verificação e validação do modelo (GILBERT, 2008), como realizado aqui, é possı́vel
que existam outros processos responsáveis pelo melhor ajuste aos dados históricos do
modelo de Contabilidade Mental. Dada a escassez de evidências, seria necessário que
investigações baseadas em dados empı́ricos avaliassem a ocorrência de contabilidade mental

do tempo dentre os Kı̃sêdjê, ou em outras comunidades pouco monetizadas de pequena
escala similares.
Por fim, a terceira explicação tem por base caracterı́sticas ou limitações do estudo
de Troncarelli (2017). Troncarelli (2017) avaliou apenas a diferença de consumo entre itens
supérfluos versus necessários, muito embora possam existir outras formas de categorização
da renda como, por exemplo, alimentação, entretenimento, habitação (THALER, 1999),
itens de prestı́gio, educação, vestimenta (DUFLO; UDRY, 2004) economia (DUPAS;
ROBINSON, 2013), entre outros. Além disso, a classificação dos itens entre supérfluos
ou necessários foi realizada pela pesquisadora e, assim sendo, pode não corresponder à
percepção dos indı́genas. Ou seja, é possı́vel que os Kı̃sêdjê realizem a Contabilidade
Mental da renda, mesmo que ela não tenha sido observada no estudo de Troncarelli (2017)
com o delineamento adotado.

5.2

Transferências do Bolsa Famı́lia reduzem a área desflorestada

O segundo resultado importante deste estudo sugere que o aumento das transferências de renda do Bolsa Famı́lia tende a (i) reduzir a área desflorestada para agricultura
(Figura 4.4 a), muito embora (ii) não afete o tamanho da população Kı̃sêdjê (Figura 4.4
b). Ou seja, o Bolsa Famı́lia diminui o tamanho médio da área desflorestada por individuo,
por meio da redução do tempo médio de trabalho na agricultura (Figura 4.6 a) devido à
substituição dos produtos agrı́colas por aqueles de mercado. Os dois resultados indicam
que, ao menos diretamente, as transferências do Bolsa Famı́lia não provocam impactos
substanciais no desflorestamento. Portanto, corroboram nossa hipótese inicial que propunha
que as transferências diminuiriam o desflorestamento. Tal efeito resultaria da redução do
tempo dedicado à agricultura, como consequência da substituição de produtos agrı́colas
por equivalentes de mercado. Apesar de não existirem outros estudos que investiguem os
efeitos dos PTCR sobre o desflorestamento partindo de modelos de decisão baseados no uso
do tempo, algumas evidências empı́ricas suportam nossos resultados. Como já apontado, a
redução na área desflorestada total resultou da diminuição da área média desflorestada por
indivı́duo devido à menor dedicação à agricultura (Figura 4.6 a). Estudos que analisaram
efeitos do PBF em comunidades de pequena escala, embora não tenham a rigor estimado
o tempo investido nas diferentes atividades, também argumentam que o programa diminui
o tempo dedicado ao trabalho agrı́cola (ADAMS et al., 2013; THORKILDSEN, 2014), à
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caça e à pesca (PIPERATA et al., 2011; PIPERATA; MCSWEENEY; MURRIETA, 2016).
Ou seja, argumentam que o PBF resulta na redução do tempo de trabalho, assim como
observado com nossos modelos. Cabe, contudo, ressaltar que tais evidências prévias têm
limitações, visto que as análises realizadas nesses estudos prévios não isolaram o efeito do
Bolsa Famı́lia de possı́veis fatores de confusão.
Apesar dessa similaridade, nossos resultados também divergem das conclusões de
estudos prévios que avaliaram, por meio de modelos computacionais, o efeito de renda
proveniente de PTCR (e.g. BERMAN et al.,2004 e IWAMURA et al., 2014). No caso
destes estudos, mostrou-se que a introdução de renda monetária impactaria diretamente
a dinâmica local, com incrementos no tamanho populacional (BERMAN et al., 2004;
IWAMURA et al., 2016) e na área desflorestada (IWAMURA et al., 2016). Em contraste
com nosso estudo que considerou o tempo na tomada de decisão, estas evidências são
fruto de análises dos impactos das transferências adotando a renda como foco da decisão
(BERMAN et al., 2004), ou então os recursos alimentares (IWAMURA et al., 2016). Desse
modo, a contradição encontrada nos resultados poderia ser explicada pela diferença nos
modelos de decisão adotados. Isso porque, ao desconsiderarem o tempo nas decisões sobre
a obtenção de renda e recursos alimentares, os modelos prévios desconsideraram o efeito
de redução no trabalho. Tal redução afeta indiretamente o crescimento populacional, pois
reduz a quantidade de alimento produzida e, possivelmente, a sobrevivência da população,
explicando a ausência de incrementos no tamanho populacional. Além disso, a redução do
trabalho afeta diretamente o desflorestamento, pois diminui o tempo dedicado à abertura
do roçado e, consequentemente, seu tamanho.
Apesar de alguns estudos sugerirem que a introdução do PBF resulta na redução
do tempo dedicado às atividades de subsistência (ADAMS et al., 2013; THORKILDSEN,
2014; PIPERATA et al., 2011; PIPERATA; MCSWEENEY; MURRIETA, 2016), como
previsto por nosso modelo, ao menos dois estudos refutam essa evidência (VERDUM, 2016;
TRONCARELLI, 2017). O primeiro, realizado em sete territórios indı́genas da Amazônia,
Mata Atlântica e Cerrado, sugeriu que incrementos no Bolsa Famı́lia não alteravam o
tempo dedicado às atividades de subsistência (VERDUM, 2016). Nesse caso, todavia, as
análises basearam-se na descrição qualitativa da dedicação às atividades de subsistência,
obtidas a partir da observação participante. Portanto, não houve o isolamento do efeito
do Bolsa Famı́lia e a presença de fatores conflitantes, como outras rendas, o que poderia
ter mascarado o efeito sobre a alocação de tempo para as atividades de subsistência.

Realizado com os próprios Kı̃sêdjê, o segundo estudo utilizou análises de regressão com
dados empı́ricos de observação direta (TRONCARELLI, 2017), encontrando que maiores
nı́veis de renda monetária do Bolsa Famı́lia não estavam associados à menor probabilidade
de observar indivı́duos adultos trabalhando nas atividades de subsistência (i.e. agricultura,
caça e pesca). A contradição entre nossos resultados e aqueles de Troncarelli (2017) tem
ao menos duas explicações plausı́veis. A primeira nasce da diferença na unidade de análise
adotada nos estudos. Enquanto Troncarelli (2017) analisou o efeito nos indivı́duos, ou seja,
verificou se quem recebia o benefı́cio dedicava menos tempo às atividades, nosso estudo
considerou o efeito sobre a unidade doméstica. Muito embora em nossos modelos tenhamos
partido do tempo anual dedicado à agricultura e à caça/pesca pelos indivı́duos, assumimos
que todos os membros de uma mesma unidade dedicavam a mesma quantidade de horas
para cada atividade e, portanto, que a decisão ocorreu no nı́vel da unidade doméstica. O
estudo da decisão nesse nı́vel é vantajoso, porque nos Kı̃sêdjê a renda do Bolsa Famı́lia é
compartilhada entre os membros da unidade. Assim, é possı́vel que os efeitos de redução
não ocorram apenas sobre os indivı́duos que recebem a renda mas sobre todos que a
compartilhem. Como 89.47 % das unidades investigadas por Troncarelli (2017) possuı́am
ao menos um beneficiário do PBF, esse efeito pode ter ocorrido para praticamente toda a
amostra e, por isso, não ter sido percebido quando comparados indivı́duos que recebiam
PBF versus com aqueles que não recebiam, como no estudo de Troncarelli (2017).
A segunda explicação pode ser consequência de limitações em ambos os estudos.
Em nosso estudo é possı́vel que haja uma limitação devido à simplificação que fizemos nos
modelos (Contabilidade Mental e Chayanov) sobre o uso da renda do Bolsa Famı́lia. Em
particular, não consideramos a falta de acesso aos produtos de mercado, uma vez que não
há comércio local de arroz. Sendo assim, a substituição dos alimentos de produção local
por bens de mercado depende também de outros fatores como, por exemplo, possibilidade
de deslocamento. Esses fatores podem dificultar a substituição de alimentos de produção
local por bens de mercado, diminuindo sua ocorrência, o que amenizaria o efeito da renda
do Bolsa Famı́lia sobre a redução na alocação de tempo à agricultura.
Por sua vez, no estudo de Troncarelli (2017), a limitação pode estar relacionada à
desconsideração da compra de tecnologias para a realização de atividades de subsistência
que poderia ter ocorrido com quem recebe recursos do Bolsa Famı́lia, as quais podem ter
reduzido o tempo dedicado às atividades de subsistência dedicado pelas unidades. Seria
o caso, por exemplo, de ferramentas, materiais para caça e pesca (e.g. linha de pesca
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e munição para arma), ou suprimentos para agricultura (e.g. sementes e fertilizantes)
(TRONCARELLI, 2017). Como a grande maioria das unidades domésticas recebem PBF, a
redução pode ter ocorrido para quase todas as unidades domésticas e, por isso, não ter sido
percebida nas análises. Em nosso modelo, também não consideramos o investimento em
tecnologias. Portanto, é possı́vel que a redução no tempo de alocação para as atividades de
subsistência seja maior do que o encontrado em nossas previsões, visto que ao comprarem
tecnologias, a agricultura, a caça e a pesca pode ser realizada com mais eficiência e, assim,
requererem menos tempo.

5.3

Premissas teóricas de decisão alteram resultados do modelo

O terceiro resultado importante deste estudo relaciona-se ao fato de que diferentes
premissas teóricas de decisão podem levar a resultados diversos. A literatura demonstra
que essa diferença pode alterar as previsões de modelos (AN, 2012), o que foi observado
em estudos de diferentes tópicos como mudança no uso da terra (MANSON; EVANS,
2007; ANGELSEN, 1999), irrigação (DUINEN et al., 2016) e inundações (HAER et al.,
2017). Essa influência sobre os resultados também foi observada em nosso estudo, visto
que, apesar de ambos os modelos de decisão (i.e. Chayanov e Contabilidade Mental) terem
resultado na redução da área desflorestada com o Bolsa Famı́lia, o modo e a intensidade
deste efeito variou conforme a premissa teórica considerada. Uma diferença crucial entre os
modelos se deve ao fato que apenas em Chayanov as transferências monetárias mais altas
resultaram no abandono das atividades de subsistência pelos indı́genas e, assim, na ausência
de desflorestamento para agricultura. Essa evidência, juntamente com os resultados da
validação histórica do modelo, demonstrou o melhor ajuste do modelo de Contabilidade
Mental, pois em nenhum estudo empı́rico prévio sobre o Bolsa Famı́lia foi observado o
abandono das atividades de subsistência (ADAMS et al., 2013; THORKILDSEN, 2014;
PIPERATA et al., 2011; PIPERATA; MCSWEENEY; MURRIETA, 2016; VERDUM,
2016; TRONCARELLI, 2017), como previsto pelo modelo de Chayanov.
A diferença entre os modelos também foi observada nas análises de sensibilidade.
Ainda que, no geral, os efeitos nessas análises foram similares entre os modelos, variando
apenas em nı́vel, alguns parâmetros afetaram somente um dos modelos. Por exemplo,
a variação no tempo necessário para caça/pesca e para a abertura de roçado alterou

a quantidade de indivı́duos final e a área total desflorestada somente no modelo de
Contabilidade Mental. Neste documento, não conseguimos avaliar os efeitos sobre todos os
parâmetros, nem realizamos uma análise de sensibilidade global, ou seja, quando os efeitos
dos parâmetros são avaliados concomitantemente visando compreender as interações entre
eles (FONOBEROVA; FONOBEROV; MEZIĆ, 2013). O aprofundamento da nossa análise
de sensibilidade, visando abranger outros parâmetros e a interação entre eles, é importante
porque é possı́vel que existam outras diferenças entre os modelos que não observamos
neste estudo. Além disso, é possı́vel que, quando outras configurações de parâmetros são
utilizadas, o efeito do Bolsa Famı́lia possa até mesmo ser ainda mais distinto entre os
modelos – ou o contrário.
Este último resultado ressalta o quão relevante é entender como a população estudada toma decisões para avaliar os efeitos da integração de populações autárquicas ou
semiautárquicas ao mercado por meio de transferências monetárias de renda. Como já apresentado, evidenciamos neste estudo a possibilidade que, nas decisões de alocação de tempo,
os Kı̃sêdjê realizem a Contabilidade Mental do tempo. Apesar disso, não há evidências
empı́ricas da não fungibilidade do tempo em comunidades tradicionais de pequena escala.
Na verdade, nesses contextos há também poucos estudos que investigam como ocorre o
processo de tomada de decisão da alocação de tempo. Dentre aqueles existentes, estão os
estudos que avaliam se a alocação de tempo observada em campo corresponde à alocação
de tempo esperada pela teoria de Chayanov (HUNT, 1979; FRATKIN, 1989). Os outros
estudos existentes se restringem a duas análises. A primeira é compreender a forma em que
ocorre o processo de decisão do uso da renda monetária ou de produtos pelos indivı́duos
como, por exemplo, investigações que testam se as pessoas fazem algum tipo de Contabilidade Mental para essa fontes de renda (DUFLO; UDRY, 2004; CHRISTIAENSEN; PAN,
2012; VILLA; BARRETT; JUST, 2010; DUPAS; ROBINSON, 2013; CLOT et al., 2015).
A segunda forma de análise visa descrever a alocação de tempo em si, como aqueles que
estimam o efeito dos PTCR no tempo dedicado (i.e. horas dedicadas) às atividades de
subsistência (PIPERATA et al., 2011; PIPERATA; MCSWEENEY; MURRIETA, 2016;
ADAMS et al., 2013; THORKILDSEN, 2014; TRONCARELLI, 2017). Sendo assim, novas
evidências empı́ricas são importantes para a melhor compreensão da tomada de decisão
em comunidades tradicionais de pequena escala e, com isso, os efeitos de polı́ticas públicas
de transferência condicionada ou não condicionada de renda.
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5.4

Aprofundamento das análises deste estudo

O escopo dos modelos criados neste estudo tem potencial para responder ao menos
três novas perguntas de pesquisa no futuro. A primeira relaciona-se à hipótese de que as
diferenças entre os nossos resultados e aqueles obtidos em Iwamura et al. (2016) e Berman
et al. (2004) derivam de mudanças na definição da função utilidade considerada na tomada
de decisão dos agentes. Enquanto nós assumimos que a utilidade é subjetiva e abrange
tanto o consumo energético como o tempo, outros estudos adotaram como utilidade apenas
a renda monetária (BERMAN et al., 2004) e de bens de consumo (IWAMURA et al.,
2016). Portanto, ao passo que nos estudos anteriores as unidades domésticas buscavam
apenas obter uma certa renda ou satisfazer certo consumo energético, em nossos modelos
as unidades também visavam reduzir o tempo de trabalho (i.e. Chayanov) ou respeitar
um tempo mı́nimo de trabalho (i.e. Contabilidade Mental). Assim, para testar a hipótese,
podem ser realizadas novas simulações nas quais os agentes tomem decisões de forma
mais parecida com os modelos prévios, verificando assim se os resultados passam a ser
semelhantes.
A segunda pergunta trata dos efeitos oriundos de outras formas de renda monetária,
com caracterı́sticas diversas do Programa Bolsa Famı́lia. Evidências prévias sugerem que a
monetização das economias de comunidades altamente dependentes de recursos naturais
gera efeitos ambı́guos sobre o uso de recursos naturais (LU, 2007; GODOY; WILKIE;
FRANKS, 1997; DEMMER et al., 2002). Parte dessa ambiguidade foi previamente atribuı́da
a caracterı́sticas das fontes de renda monetária; por exemplo, enquanto a integração através
da venda de produtos agrı́colas pode aumentar o desflorestamento local (VADEZ et al.,
2004), a integração a partir de trabalhos assalariados pode reduzir a área desmatada
(GODOY; WILKIE; FRANKS, 1997). Estudos voltados a investigar a realização de
Contabilidade Mental demonstram que fontes de renda de baixo esforço tendem a gerar
padrões de consumo diferentes daquelas de alto esforço (CLOT et al., 2015; DAVIES;
EASAW; GHOSHRAY, 2009; CHRISTIAENSEN; PAN, 2012; ARRUDA, 1999), podendo,
portanto, gerar efeitos distintos. Os Kı̃sêdjê, assim como outros indı́genas, recebem diversas
formas de renda monetária além do Bolsa Famı́lia, como de trabalhos assalariados, comércio
(artesanato, mel e pequi), pensões e aposentadorias (TRONCARELLI, 2017; WEIS et al.,
2011). Assim, os modelos baseados em agentes elaborados permitem avaliar se o aumento

de rendas de alto esforço (i.e. maior tempo investido), como certas formas de trabalho
assalariado ou a venda de produtos coletados, estaria associado ao desflorestamento para
agricultura de forma distinta ao observado com o aumento de rendas de baixo esforço,
como o PBF, aposentadorias ou pensões.
Por fim, a terceira pergunta seria voltada ao aprofundamento do conhecimento sobre
as premissas teóricas de decisão sobre a alocação de tempo. O modelo de Contabilidade
Mental gerou previsões de desflorestamento mais alinhadas aos dados empı́ricos obtidos
para a comunidade Kı̃sêdjê. No entanto, este modelo considerou apenas um aspecto
da Contabilidade Mental: a não fungibilidade do tempo. Outros aspectos como, por
exemplo, o peso de decisão e a função valor (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979; TVERSKY;
KAHNEMAN, 1981) não foram considerados, mas poderiam afetar os resultados.
O peso de decisão é um viés, demonstrado empiricamente, no cálculo da probabilidade de uma ocorrência, na qual subestimam-se altas e médias probabilidades, enquanto
superestimam-se baixas probabilidades. Nos nossos modelos, as decisões das unidades
domésticas envolviam risco, expresso nas diferentes probabilidades de sucesso das atividades
de subsistência. Porém, o que afeta as decisões das pessoas é principalmente a forma como
elas percebem esse sucesso esperado. Portanto, verificar o efeito desse viés é importante,
especialmente considerando que o cálculo do consumo energético seria diferente. Este
poderia requerer um tempo dedicado às atividades de subsistência tanto maior, quanto
menor e, se o tempo dedicado à agricultura mudar, o desflorestamento também deve ser
alterado.
O segundo aspecto da Contabilidade Mental desconsiderado é a função valor, a
qual significa que ganhos e perdas na utilidade (e.g. consumo energético) são medidas em
relação a um ponto de referência (THALER, 1980); portanto, ganha-se quando a renda
obtida é maior que o esperado e perde-se quando ela é menor. Sendo assim, a função valor
é um viés no entendimento da utilidade, uma vez que ganhos podem ser considerados
perdas se era esperado receber um valor maior do que de fato foi obtido. Como existe o
risco nos modelos, o consumo energético obtido é imprevisı́vel. Sendo assim, o consumo
efetivamente obtido pelas unidades domésticas pode ser maior ou menor do que o esperado
inicialmente. Se as unidades domésticas passarem a decidir conforme o esperado pela
função valor - ou seja, considerando o consumo energético esperado como um ponto de
referência para a determinação de ganhos e perdas no consumo energético obtido-, é
possı́vel que haja uma mudança na lógica do cálculo desse consumo. Ao alterar o cálculo
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do consumo energético, afetam-se também as decisões sobre alocação de tempo dedicado
às atividades de subsistência e, consequentemente, o desflorestamento pela agricultura.
Dessa forma, refazer as simulações considerando a função valor é importante, pois permite
detalhar o quanto a Contabilidade Mental pode explicar os comportamentos dos Kı̃sêdjê.
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6 Conclusões

Este estudo visava avaliar se as transferências monetárias do Programa Bolsa Famı́lia
alteravam, no longo prazo, o tamanho das áreas desflorestadas para agricultura de povos
indı́genas amazônicos e, mais especificamente, do povo indı́gena Kı̃sêdjê. Também tinha
por objetivo comparar o tamanho da área desflorestada previsto pelo modelo de decisão
baseado em pressupostos da Contabilidade Mental com aquele da Teoria de Chayanov.
Partimos inicialmente das hipóteses de que, no modelo de Chayanov, haveria a redução
da área desflorestada com o aumento das transferências de PBF, devido à diminuição
do tempo dedicado à agricultura. No modelo de Contabilidade Mental, esperávamos que
a redução do desflorestamento seria menor se comparado com de Chayanov, podendo,
inclusive, não ocorrer, porque o efeito do PBF sobre o tempo dedicado à agricultura seria
menos expressivo.
Nossos resultados corroboraram nossas hipóteses. Pelas nossas previsões a partir
de ambos os modelos, a renda do Programa Bolsa Famı́lia provavelmente reduzirá a área
total desflorestada pelos Kı̃sêdjê no longo prazo, sem alterar o tamanho populacional,
devido à redução no tempo investido na agricultura. Essa redução no desflorestamento
variou conforme a premissa teórica de decisão, sendo expressivamente maior no modelo de
Chayanov do que naquele de Contabilidade Mental, dado que apenas no primeiro ocorreu
o abandono das atividades de subsistência em altas porcentagens de uso do PBF.
O primeiro resultado, referente à redução do desflorestamento, contradiz evidências
prévias da literatura nas quais se observou o aumento do tamanho populacional (IWAMURA et al., 2016; BERMAN et al., 2004) e da área desflorestada (IWAMURA et al.,
2016) por conta de PTCR. Todavia, como as evidências prévias não consideraram a
penosidade do trabalho, nem a tendência de separar o tempo entre “trabalho” e “não
trabalho”, existem limitações à comparabilidade dos resultados.
Nossos resultados sugerem que a redução da área desflorestada por conta de
transferências do PBF ocorre por consequência da diminuição do tempo investido na
agricultura e, assim, da quantidade de área desmatada por indivı́duo da comunidade.
Novamente, a comparação destes resultados com evidências empı́ricas é limitada, pois há
um número pequeno de estudos sobre o tema e há divergência de resultados entre eles
(PIPERATA et al., 2011; PIPERATA; MCSWEENEY; MURRIETA, 2016; ADAMS et al.,

2013; THORKILDSEN, 2014; TRONCARELLI, 2017; VERDUM, 2016). São necessários,
portanto, estudos capazes de isolar o efeito dos PTCR, que avaliem a relação entre as
transferências de renda e o tempo dedicado às atividades de subsistência. Para isso, é
importante adotar a unidade doméstica como unidade amostral, assim como considerar o
compartilhamento da renda dos PTCR entre indivı́duos de uma mesma unidade, para que
exista compatibilidade com o usufruto do benefı́cio
O segundo resultado de nosso estudo demonstra que a premissa teórica considerada
afeta os efeitos das transferências provenientes do Programa Bolsa Famı́lia previstos
pelos modelos. Além de o modelo de Chayanov prever uma redução no desflorestamento
expressivamente maior do que aquela observada pela Contabilidade Mental, a sensibilidade
aos parâmetros diferiu entre os modelos. A influência das premissas de decisão sobre
os resultados dos modelos condiz com evidências prévias (MANSON; EVANS, 2007;
ANGELSEN, 1999; DUINEN et al., 2016; HAER et al., 2017) e ressalta a importância
de estudos que avaliem o processo de tomada de decisão em comunidades tradicionais de
pequena escala.
Além do já apresentado, nosso estudo tem um terceiro resultado relevante, o qual
demonstra que a tomada de decisão dos Kı̃sêdjê acerca do tempo parece se aproximar mais
do esperado pelo modelo de Contabilidade Mental, o que significa que eles provavelmente
estabelecem orçamentos temporais, determinando um tempo mı́nimo de trabalho. Esse
resultado condiz com evidências prévias obtidas em comunidades urbanas (RAJAGOPAL;
RHA, 2009; AMATO et al., 2017), nas quais foi observada a tendência de categorização
do tempo. Contudo, a comparação com essas evidências é limitada, dado que os estudos
anteriores baseiam-se em populações ocidentais, mais ricas, escolarizadas, habitantes de
contextos industrializados e democráticos e, portanto, não são representativos de outros
contextos (HENRICH; HEINE; NORENZAYAN, 2010) como o nosso. Em contextos mais
similares, ou seja, em comunidades tradicionais de pequena escala, evidências prévias do
uso da categorização na tomada de decisão estão restritas à renda e são discordantes.
Enquanto nosso resultado está alinhado com alguns estudos prévios em que se observou a
categorização da renda na tomada de decisão (DUFLO; UDRY, 2004; CHRISTIAENSEN;
PAN, 2012; VILLA; BARRETT; JUST, 2010; DUFLO; UDRY, 2004; DUPAS; ROBINSON,
2013; CLOT et al., 2015), ele contradiz evidência empı́rica para os próprios Kı̃sêdjê que
sugeriu que indivı́duos desta sociedade não realizam Contabilidade Mental da renda
(TRONCARELLI, 2017).
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Sendo assim, comparar a evidência aqui apresentada de Contabilidade Mental do
tempo com dados empı́ricos para entender se nossa observação é contextual ou se repete em
outros grupos similares é, por ora, impossı́vel. Como discutido, a razão para tal é que, no
caso de comunidades diretamente dependentes de recursos naturais, existem evidências da
Contabilidade Mental somente para as decisões sobre o uso da renda monetária ou de bens
de consumo (DUFLO; UDRY, 2004; CHRISTIAENSEN; PAN, 2012; VILLA; BARRETT;
JUST, 2010; DUPAS; ROBINSON, 2013; CLOT et al., 2015; TRONCARELLI, 2017).
Como o tempo é psicologicamente distinto da renda (SAINI; MONGA, 2008), é provável que
existam diferenças no processo de decisão. Assim, o levantamento de evidências empı́ricas
sobre a categorização do tempo nessas comunidades, semelhantes àquelas existentes para
renda, é importante. Se esse padrão for encontrado para outras populações, o processo
mental relacionada à não fungibilidade pode ter origens mais antigas do que o uso do
dinheiro dentre os humanos, muito embora não existam, em nosso conhecimento, estudos
que se dediquem a avaliar essa vertente da contabilidade mental. Como o objetivo é avaliar
se existe a tendência de separar o tempo em contas mentais e, em caso positivo, se isso
afeta as decisões das pessoas sobre como alocar o próprio tempo – i.e., uma relação causal,
delineamentos experimentais sobre o assunto devem contribuir com informações mais
robustas (NEWING, 2010).
Por fim, nossos resultados sugerem uma possı́vel relação entre a Contabilidade
Mental e o risco. Apesar de não ser o foco inicial da investigação, a análise de sensibilidade
sugeriu que o modelo de Contabilidade Mental poderia ser uma forma de lidar com o
risco. Como não existem, em nosso conhecimento, evidências empı́ricas que relacionem a
Contabilidade Mental com o risco, é importante realizar estudos experimentais, tais como
aqueles realizados por Kahneman e Tversky (1979) e Tversky e Kahneman (1981), e que
foquem na não fungibilidade do tempo ou da renda.
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CHÁVEZ-JUÁREZ, F. On the Role of Agent-based Modeling in the Theory of
Development Economics. Review of Development Economics, v. 21, n. 3, p. 713–730, 2017.
CHAYANOV, V. A. Chayanov on the Theory of Peasant Economy. Itwin: Thorner-Smith
& Kerblay, 1927.
CHIBNIK, M. Anthropology, economics, and choice. Austin, TX: University of Texas
Press, 2011. 206 p.
CHRISTIAENSEN, L.; PAN, L. On the Fungibility of Spending and Earnings-Evidence
from Rural China and Tanzania. 2012.
CILLIERS, P.; SPURRETT, D. Complexity and post-modernism: Understanding complex
systems. South African Journal of Philosophy, v. 18, n. 2, p. 258–274, 1999.
CLOT, S. et al. Compensation and Rewards for Environmental Services (CRES) and
efficient design of contracts in developing countries. Behavioral insights from a natural
field experiment. Ecological Economics, v. 113, p. 85–96, 2015.
CONNELL, J. H.; SLATYER, R. O. Mechanisms of Sucession in Natural Communities
and their Role in Community Stability and Organization. The American Naturalist,
v. 111, n. 982, p. 1119–1144, 1977.
CORDAIN, L. et al. Plant-animal subsistence ratios and macronutrient energy estimations
in worldwide hunter-gatherer diets. The American journal of clinical nutrition, v. 71, n. 3,
p. 682–692, 2000.
COSTANZA, R. et al. The value of the world’s ecosystem services and natural capital.
Nature, v. 387, n. 6630, p. 253–260, 1997.
CRAWFORD, T. W. et al. Complexity science, complex systems, and land-use research.
Environment and Planning B: Planning and Design, v. 32, n. 6, p. 792–798, 2005.
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Apêndice A – Descrição da Equação de Ganho Energético

O consumo energético esperado foi calculado pela soma dos ganhos energéticos
obtidos pela agricultura, caça, pesca e compra de alimentos com renda do Bolsa Famı́lia
descontado o gasto energético para a realização das atividades de subsistência (Equação
A.1)

Et = Ea + Ef + Eh + Ebf − Ca − Cf − Ch

(A.1)

em que Et é o consumo energético total da unidade doméstica, Ea é o ganho energético
com a agricultura, Ef o ganho energético com a pesca, Eh o ganho energético com a
caça, Ebf o ganho energético com a renda do Bolsa Famı́lia, Ca o gasto energético com a
realização das atividades de agricultura, Cf o gasto energético para a realização da pesca
e Ch o gasto energético para a realização da caça.
O ganho energético esperado pela agricultura (Equação A.2) dependeu de quanto
tempo os indivı́duos dedicaram a abertura do roçado e a colheita. Para fins de simplificação
supomos que a mandioca de toda área de roçado aberta devia ser completamente colhida
e processada. Portanto, o tempo de abertura do roçado era proporcional ao tempo de
colheita (Equação A.3).

Ea =



As .Ga .Qc .Nm .mc
Kc

Nw .wa /Ka
Nm .mc /Kc

(A.2)


=1

(A.3)

em que As representa a taxa de sucesso da agricultura; Ga , a quantidade de
quilocalorias (kcal) obtidas por quilograma (kg) de mandioca; Ka , o tempo necessário para
colher toda a mandioca de uma unidade de paisagem; Kc o tempo necessário para abrir
um roçado do tamanho de uma unidade de paisagem; mc , o tempo dedicado à abertura
de roçado pelos homens adultos; Nm o número de homens acima de 16 anos na unidade
doméstica; Nw o número de mulheres acima de 16 anos; Qc , a quantidade de quilogramas
de mandioca disponı́vel em uma unidade de paisagem e wa o tempo dedicado à colheita
de mandioca pelas mulheres adultas.

O ganho energético esperado pela pesca e pela caça dependeu de quanto tempo
os indivı́duos dedicaram a essas atividades e a quantidade de indivı́duos homens adultos
(Equações A.4 e A.5):

Ef =

Eh =

Gf ∗Nm ∗mh ∗Fs ∗Fn ∗Fk
Kf

(A.4)

Gh ∗Nm ∗mh ∗Hs ∗Hn ∗Hk
Kh

(A.5)

em que Fk representa o peso médio de um peixe pescado; Fn , número médio
de peixes pescados por viagem de pesca; Fs , taxa de sucesso de uma viagem de pesca
(i.e. probabilidade de se voltar com um animal dado que foi pescar); Gf , quantidade de
quilocalorias (kcal) obtidas por quilograma (kg) de peixe; Gh : kcal por kg carne caça;
Hk , peso médio de um animal caçado; Hn , número médio de animais caçados por viagem
de caça; Hs , taxa de sucesso de uma viagem de caça; Kf , tempo médio de uma viagem
de pesca, Kh : tempo médio de uma viagem de caça,mf o tempo dedicado à pesca pelos
homens adultos e mf o tempo dedicado à caça pelos homens adultos .
Os gastos energéticos com a agricultura (Equação A.6), com a pesca (Equação A.7)
com a caça (Equação A.8) foram definidos pela quantidade de tempo dedicado à cada
atividade e a quantidade de indivı́duos na unidade doméstica. O gasto energético com a
agricultura e a caça também estavam sujeitos à quantidade de unidades de paisagem de
floresta. Assim, o gasto com agricultura e caça aumentava conforme houvesse a diminuição
da superfı́cie florestada na paisagem (Equações A.6 e A.8), por consideramos que a redução
de floresta dificultava a realização das atividades por que aumentava-se a distância dos
roçados e acarretava na perda do habitat levando a diminuição da população de fauna
cinegética.

Ca = (2 −

Vf
).(Sa .Nw .wa
Vt

+ Sc .Nm .mc )

Cf = Sf ∗ Nm ∗ mf

Ch = (2 −

Vf
)
Vt

∗ Sh ∗ Nm ∗ mh

(A.6)

(A.7)

(A.8)

em que Sa representa a quantidade de quilocalorias (kcal) gastas por hora dedicada
à colheita, Sc kcal gastas por hora dedicada à abertura do roçado e plantio; Sf : kcal gastas
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por hora dedicada à pesca; Sh , kcal gastas por hora dedicada à caça; Vf , quantidade
de unidades de paisagem que são do tipo floresta e Vt , quantidade total de unidades de
paisagem .
O ganho energético com a Bolsa Famı́lia dependia da porcentagem da renda
monetária que era convertida para a compra de alimentos (Equação A.9). Caso a renda
monetária não fosse totalmente investida em consumo energético, consideramos que este
dinheiro foi investido em outros bens de consumo e não havia excedentes para os anos
seguintes, já que poucos indivı́duos poupam essa renda (TRONCARELLI, 2017):

Ebf = Gbf ∗ pbf ∗ Rbf

(A.9)

onde Gbh representa a quantidade de quilocalorias (kcal) obtidas por real gasto com comida,
pbf representa a porcentagem da renda monetária utilizada na compra de alimento e Rb f
a renda obtida pelas transferências do PBF.
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Apêndice B – Detalhamento das análises de sensibilidade: Efeitos
interanuais

Neste apêndice encontra-se a descrição dos efeitos ao longo dos anos da variação
dos parâmetros observados nas análises de sensibilidade em relação ao desflorestamento e
ao tamanho populacional.

Tamanho médio da comunidade inicial

Para análise do efeito do tamanho médio da comunidade inicial sobre o processo
histórico de desflorestamento e mudanças populacionais observamos 5 tamanhos de comunidades iniciais (i.e. 100, 200, 300, 400 e 500 pessoas). Com ambos os modelos, o
comportamento da curva que define a área desflorestada total por ano (Figura B.1 a) foi
similar àquela que define o número total de indivı́duos na comunidade por ano simulado
(Figura B.1 b), com exceção dos cinco primeiros anos. A diferença nesse perı́odo inicial
pode resultar do efeito relativo ao tempo de pousio e à impossibilidade de reaproveitar
áreas já roçadas.
Apesar dessa dinâmica ser similar entre as variáveis, o comportamento dessas curvas
diferiu entre os modelos. Em Chayanov, a área desflorestada total cresceu linearmente
durante os cinco primeiros anos de simulação, sendo tal crescimento maior naquelas
comunidades iniciais mais populosas (Figura B.1 a). Já o número de indivı́duos da
população decresceu linearmente, com maior redução para comunidades iniciais maiores
(Figura B.1 b). Após esse perı́odo, ocorreu estabilização tanto da área desflorestada total,
como do número de indivı́duos da comunidade.
Por sua vez, no modelo de Contabilidade Mental, observamos aumento linear na área
desflorestada total durante os cinco primeiros anos de simulação, sendo esse crescimento
maior nas comunidades iniciais maiores (Figura B.1 a). Após o 5o ano ocorreu aumento
mais lento do desflorestamento, em taxas similares àquelas observadas para o tamanho
populacional (Figura B.1 b). Este último cresceu linearmente durante todos os anos
simulados, segundo taxas maiores em comunidades iniciais maiores. A única exceção foi o
tamanho inicial da comunidade de 100 indivı́duos, para a qual observamos a estabilização
da área desflorestada após o 5o ano, além do número de indivı́duos da comunidade se
manter próximo ao estável durante toda a simulação.

[a]

[b]
Figura B.1 – Resultados obtidos em cada ano simulado para cada tamanho inicial da comunidade. (a)
Área desflorestada total em hectares (b) Número de indivı́duos na comunidade

Tempo mı́nimo de trabalho

A análise do efeito do tempo mı́nimo de trabalho sobre a área desflorestada e o
tamanho populacional foi feita para 5 tempos distintos (i.e. 2, 4, 6, 8, 10 horas/diárias por
pessoa da unidade doméstica). A observação da dinâmica ao longo dos anos demonstrou
que há uma diferença de efeitos entre as duas premissas teóricas. Em Chayanov, a área total
desflorestada e o número de indivı́duos da comunidade medidos ano a ano foram idênticos
para todos os tempos mı́nimos de trabalho. A área total desflorestada cresceu linearmente
durante os 5 primeiros anos de simulação e praticamente se estabilizou após esse perı́odo
(Figura B.2 a). Já o número de indivı́duos da comunidade decresceu linearmente até o 5o
ano e, então, ficou próximo da estabilização (Figura B.2 b).
Na Contabilidade Mental, por sua vez, apenas para o tempo mı́nimo de trabalho
igual a 2 horas diárias foi observado o mesmo comportamento que em Chayanov, tanto para
área total desflorestada (Figura B.2 a), como para o número de indivı́duos da comunidade
(Figura B.2 b). Essa equivalência entre as duas premissas para 2 horas diárias é uma
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evidência da hipótese de que, até esse valor, o tempo mı́nimo de trabalho estipulado é
menor que o tempo necessário para a satisfação do consumo energético e, portanto, não
afeta os resultados do modelo. Para todos os outros valores deste parâmetro a resposta
do modelo de Contabilidade Mental foi diferente daquela de Chayanov. No caso da área
desflorestada, ocorreu crescimento linear nos 5 primeiros anos, com a inclinação maior
para tempos mı́nimos maiores. Após esse perı́odo, a área desmatada continuou a crescer,
porém a taxa mais lenta. Já no caso do tamanho populacional, o número de indivı́duos
aumentou linearmente ao longo de todos os anos simulados, igualmente para todos os
valores de tempo mı́nimo.

[a]

[b]
Figura B.2 – Resultados obtidos em cada ano simulado para cada tempo mı́nimo de trabalho. (a) Área
desflorestada total em hectares (b) Número de indivı́duos na comunidade

Imprevisibilidade das taxas de sucesso

Para verificar a variação ao longo dos anos da área total desflorestada e do tamanho
populacional observamos 5 imprevisibilidades das taxas de sucesso (i.e. desvios padrões)
distintas: 0; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20.
A análise da variação na área total desflorestada ao longo dos anos demonstrou
haver comportamentos similares nos dois modelos. Nos 5 primeiros anos de simulação,
ocorreu aumento linear do desflorestamento, o qual foi idêntico para todos os nı́veis de
imprevisibilidade avaliados (Figura B.3 a). Após esse perı́odo, em baixos desvios-padrão
(i.e. baixa imprevisibilidade), a área desflorestada continuou a crescer, porém em ritmo
mais lento, sendo o crescimento maior quanto menor a imprevisibilidade. Em altos desviospadrão (alta imprevisibilidade), com valores acima de 0,15 para Chayanov e acima de
0,2 para a Contabilidade Mental, a área desflorestada decresceu após o 5o ano. O único
caso em que o desflorestamento resultou em zero foi no modelo de Chayanov, quando o
desvio-padrão considerado era igual a 0,2. Isso demonstra que o modelo de decisão de
Chayanov é mais sensı́vel à altas imprevisibilidades.
As mudanças no desflorestamento observadas com os dois modelos são provavelmente
explicadas por variações nos tamanhos populacionais, dado que em ambas as premissas
teóricas as diferenças nos desvios-padrão geraram alterações no número de indivı́duos da
comunidade (Figura B.3 b) proporcionais às alterações no desflorestamento (Figura B.3 a).
Ou seja, para valores de desvio-padrão em que observamos reduções na área desflorestada,
observamos também reduções no número de indivı́duos da comunidade. Pelo contrário,
para valores de desvio em que aumentou o desflorestamento, observamos crescimento
populacional.
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[a]

[b]
Figura B.3 – Resultados obtidos em cada ano simulado para cada imprevisibilidade das taxas de sucesso
(desvio-padrão). (a) Área desflorestada total em hectares (b) Número de indivı́duos na
comunidade

Taxa média de sucesso da agricultura

Para a avaliação do processo histórico, ou seja, do efeito da taxa de sucesso da
agricultura ao longo dos anos de simulação, analisamos 5 taxas de sucesso da agricultura
diferentes (i.e. 20%, 40%, 60%, 80%, 100%).
Em ambas as premissas teóricas observamos igualmente dois comportamentos
distintos: o primeiro quando a taxa estava abaixo do limiar mı́nimo e o segundo quando
estava acima. Em taxas abaixo do limiar (i.e. 40%), observamos um grande aumento das
áreas desflorestadas no inı́cio, seguido de decréscimo até que o desflorestamento foi zerado
(Figura B.4 a). Nessas taxas baixas de sucesso, observamos redução populacional ao longo
do tempo (Figura B.4 b). O grande aumento inicial do desflorestamento, o qual não foi
acompanhado do aumento no tamanho populacional, pode ter ocorrido pois as unidades
domésticas provavelmente plantaram grandes áreas para tentar compensar o baixo sucesso
da agricultura. No entanto, esse aumento nas áreas agrı́colas de roçado foi insuficiente

para manter a população, que faleceu por falta de alimento, resultando na redução do
número de indivı́duos da comunidade e, consequentemente, da área desflorestada.
Para as taxas de sucesso acima de 40%, em ambos os modelos, ocorreu o aumento
linear da área desflorestada até o 5o ano, sendo o aumento maior para taxas de sucesso
menores. Após esse perı́odo, a área desflorestada continuou a aumentar, porém mais
lentamente. A exceção foi a taxa de 60% do modelo Chayanov, a qual sofreu pequena
redução após o 5o ano. Nas taxas acima do limiar, o comportamento das curvas de tamanho
populacional variaram um pouco conforme o modelo de decisão. Em Chayanov, observamos
decréscimo populacional nos 5 primeiros anos, similar para todas as taxas e, a partir daı́,
uma redução mais lenta para a taxa de 60% e estabilização no número de indivı́duos para
as taxas acima de 80%. Já na Contabilidade Mental, observamos aumento populacional,
sendo este menor na taxa de sucesso de 60% e praticamente igual entre 80% e 100%.

[a]

[b]
Figura B.4 – Resultados obtidos em cada ano simulado para cada taxa de sucesso da agricultura. (a) Área
desflorestada total em hectares (b) Número de indivı́duos na comunidade

.
.
.
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Taxa média de sucesso da caça/pesca

Observamos os efeitos da variação de 5 taxas de sucesso da caça/pesca (i.e. 20%,
40%, 60%, 80%, 100%) ao longo dos anos de simulação no desflorestamento e no tamanho
populacional. Nesta análise percebemos que houve uma pequena variação na resposta
da área desflorestada e do tamanho populacional. Na área desflorestada, a variação ao
longo dos anos foi similar nos dois modelos. Até o 5o ano de simulação, o comportamento
do desflorestamento foi idêntico para todos as taxas de sucesso de caça/pesca, mas
variou conforme a taxa após esse perı́odo. Assim, inicialmente ocorreu aumento na área
desflorestada ao longo dos anos, sendo esta igual para todas as taxas de sucesso. Após o
5o ano, na taxa de sucesso abaixo do limiar (i.e. 20%), ocorreu queda na área desmatada,
até que esta resultou em zero. Para a taxa de sucesso de 40%, ocorreu estabilização após
o 5o ano e, para todas as outras taxas, houve aumento mais lento no desflorestamento.
Já no tamanho populacional (Figura B.5 b), as mudanças ao longo dos anos simulados
variaram entre os modelos. Para todas as taxas de sucesso no modelo de Chayanov, houve
redução do número de indivı́duos da comunidade, mas essa foi maior conforme o sucesso
diminuiu, chegando a zero para as taxas abaixo do mı́nimo (i.e. população deixou de
existir) . Na Contabilidade Mental também observamos redução do tamanho populacional,
mas apenas para taxas de sucesso abaixo de 40%. Em todas as outras taxas, ocorreu
aumento populacional.

[a]

[b]
Figura B.5 – Resultados obtidos em cada ano simulado para cada taxa de sucesso da caça/pesca. (a) Área
desflorestada total em hectares (b) Número de indivı́duos na comunidade

Produtividade do roçado

O efeito da produtividade do roçado ao longo dos anos foi avaliado baseando-se em
5 valores de produtividades distintos: 4000, 9000, 14000, 19000 e 24000 kcal/ha. Nesta
análise percebemos que o formato das curvas da área total desflorestada e do número de
indivı́duos da comunidade foi equivalente nos dois modelos, embora tenha divergido entre
produtividades acima e abaixo do limiar mı́nimo (FiguraB.6).
Para produtividade abaixo do limiar (i.e. 4000 kg/ha), o desflorestamento cresceu
linearmente nos 5 primeiros anos, alcançando valores muitos maiores que os outros nı́veis
de produtividade, para então diminuir até que o desmatamento fosse zerado (Figura B.6
a). O tamanho populacional também chegou a zero, diminuindo durante todos os anos,
em maior intensidade nos 10 primeiros anos de simulação (Figura B.6 b). O crescimento
inicial da área desflorestada, apesar da redução populacional, pode ser explicado pelo
aumento da área de roçado de cada unidade doméstica na tentativa de compensar a baixa
produtividade e de alcançar o consumo energético necessário. Como o aumento dos roçados
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foi insuficiente para manter a população, o número de indivı́duos da comunidade continuou
a diminuir e, sendo assim, também a área desflorestada.
Para todos os outros valores de produtividade, também observamos crescimento
linear da área desflorestada nos 5 primeiros anos, porém menor do que para 4000 kg/ha
(Figura B.6 a). Esse crescimento foi maior para nı́veis de produtividade mais baixos. Após
esse perı́odo, houve certa estabilização da área desflorestada. Em contraste, não houve
variação no tamanho populacional entre diferentes nı́veis de produtividade acima do limiar.
Ou seja, o mesmo número de indivı́duos ao longo dos anos foi observado para qualquer
nı́vel. Sendo assim, o número de indivı́duos decresceu durante os 10 primeiros anos e depois
estabilizou (Figura B.6 b). O fato de somente ser perceptı́vel diferença nas curvas de áreas
desflorestadas demonstra que, acima do limiar mı́nimo, a produtividade afeta a proporção
de área desflorestada por indivı́duo e não a sobrevivência da comunidade.

[a]

[b]
Figura B.6 – Resultados obtidos em cada ano simulado para cada produtividade do roçado. (a) Área
desflorestada total em hectares (b) Número de indivı́duos na comunidade

.
.
.

Tempo necessário para a realização da caça/pesca

O efeito da variação do tempo necessário à caça/pesca sobre a dinâmica interanual
do desflorestamento e tamanho populacional foi avaliado para 5 tempos necessários para
realização da caça/pesca (i.e. 4, 8, 12, 16, 20 horas/viagem) e dependeu do modelo
considerado. Em Chayanov, não observamos diferença substancial no desflorestamento e
número de indivı́duos da comunidade com incrementos no tempo necessário para caça/pesca
(Figura B.7). A área desflorestada cresceu linearmente até o 5o ano e, a partir daı́, estabilizouse, enquanto o número de indivı́duos da comunidade decresceu linearmente nos anos iniciais
e depois passou a crescer lentamente.
Em contraste, na Contabilidade Mental, variações no investimento temporal necessário geraram mudanças nas duas variáveis analisadas. Para o desflorestamento, só foi
possı́vel perceber diferença entre investimentos temporais a partir do 5o ano de simulação,
pois antes disso a área desflorestada cresceu igualmente para todos os investimentos (Figura
B.7 a). Após o 5o ano, o desflorestamento continuou a crescer mas em taxas mais lentas,
sendo as taxas de crescimento maiores quanto menor era o investimento de tempo na
caça/pesca. Já no número de indivı́duos da comunidade, a diferença entre investimentos
temporais distintos foi percebida em todos os anos de simulação (Figura B.7 b). Para
demandas de tempo pequenas (i.e. 4 horas/viagem e 8 horas/viagem), observamos crescimento do tamanho populacional mais próximo ao linear. Já para demandas maiores (i.e.
12 horas/viagem a 20 horas/viagem), o tamanho populacional reduziu nos cinco primeiros
anos seguido de aumento posterior. Quanto maior o investimento de tempo necessário,
maior foi o decréscimo inicial.
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[a]

[b]
Figura B.7 – Resultados obtidos em cada ano simulado para cada tempo necessário para realizar uma
viagem de caça/pesca. (a) Área desflorestada total em hectares (b) Número de indivı́duos
na comunidade

Tempo necessário para a realização da abertura do roçado

O efeito da variação do investimento de tempo necessário à abertura de roçado
sobre a dinâmica interanual do desflorestamento e tamanho populacional foi observado
para 5 tempos necessários distintos (i.e. 100, 500, 1000, 1500, 2000 horas/ha) e variou
conforme o modelo considerado. Em Chayanov, não observamos diferença substancial no
desflorestamento e no número de indivı́duos da comunidade com o aumento do tempo
necessário para abertura de roçado (Figura B.8). Em todos os tempos, a área desflorestada
cresceu linearmente até o 5o ano e, nos anos seguintes, estabilizou, enquanto o número
de indivı́duos da comunidade decresceu linearmente nos anos iniciais e depois passou a
crescer lentamente.
Já no modelo de Contabilidade Mental, as variações nos tempos necessários alteraram as variáveis analisadas de forma distinta. No desflorestamento (Figura B.8 a),
só foi possı́vel perceber diferença entre investimentos temporais a partir do 5o ano de

simulação, pois antes disso a área desflorestada cresceu igualmente para todos os valores
de tempo. Após o 5o ano, o desflorestamento continuou a crescer porém mais lentamente,
sendo as taxas de crescimento maiores quanto menor o investimento temporal na abertura
do roçado. No número de indivı́duos da comunidade, por sua vez, a diferença entre os
investimento temporais foi visı́vel em todos os anos de simulação (Figura B.8 b). Quando
as demandas de tempo eram pequenas (i.e. 100 e 500 horas/ha), observamos crescimento
do tamanho populacional mais próximo ao linear. Já quando as demandas eram maiores
(i.e. 1000 a 2000 horas/ha), houve um decréscimo inicial no tamanho populacional, até
o 5o ano, seguido de aumento posterior. Quanto maior o tempo necessário, maior foi o
decréscimo inicial.

[a]

[b]
Figura B.8 – Resultados obtidos em cada ano simulado para cada tempo necessário para abertura do
roçado. (a) Área desflorestada total em hectares (b) Número de indivı́duos na comunidade

Tempo necessário para a realização da colheita

O efeito interanual na variação do investimento temporal necessário para a colheita/processamento sobre a área total desflorestada e sobre o número de indivı́duos da
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comunidade foi avaliado para 5 valores deste parâmetro: 0,1; 0,3; 0,5; 0,7 e 1 hora/kg. Este
efeito foi distinto entre as premissas teóricas (Figura B.9).
Em Chayanov, para tempos de colheita curtos (i.e. entre 0.1 e 0.5 horas/kg),
variações no tempo necessário não alteraram a resposta de desflorestamento (Figura B.9
a) ou do número de indivı́duos da comunidade (Figura B.9 b). Ou seja, nesses intervalos
temporais, observamos um aumento igual da área desflorestada nos 5 primeiros anos de
simulação e, após esse perı́odo, estabilização neste mesmo valor. Também observamos uma
queda similar no tamanho populacional durante os anos iniciais seguida de estabilização.
Já para tempos de colheitas maiores (i.e. 0.7 e 1 hora/kg), o aumento do tempo de
colheita/processamento ocasionou redução na área desflorestada e no número de indivı́duos
da comunidade ao longo dos anos simulados. Essa redução foi maior para o tempo de 1
hora/kg. No caso do desflorestamento, essa queda só ocorreu após o 5o ano de simulação.

[a]

[b]
Figura B.9 – Resultados obtidos em cada ano simulado para cada tempo necessário para colher e processar
um kg de mandioca. (a) Área desflorestada total em hectares (b) Tamanho da comunidade
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Apêndice C – Protocolos de entrevista
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Apêndice D – Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (via participante)
Nós estamos convidando você para participar, se quiser, de um estudo chamado “Impactos do Programa Bolsa Famı́lia
no desflorestamento para agricultura de povos indı́genas amazônicos”. Este estudo está sendo realizado aqui em Khikhatxi
pela Universidade de São Paulo onde eu estudo, e sua ajuda é muito importante. Nós vamos conversar todos juntos para
podermos explicar e tirar as suas dúvidas. Neste documento nós também explicamos porque estamos fazendo esta pesquisa.
Você pode escolher se quer participar ou não agora e, mais para a frente, pode desistir de participar se assim preferir, sem
explicar o motivo. Nós não vamos cobrar nada para você participar, nem podemos pagar a você pela participação. Eu tenho
aqui comigo duas cópias deste papel. Uma destas partes vai ficar com você e a outra comigo. Nosso principal objetivo com
a pesquisa é avaliar os possı́veis efeitos futuros do programa Bolsa Famı́lia na agricultura dos Kı̃sêdjê. A gente gostaria de
saber o tamanho da área desmatada para as roças podem mudar no futuro com a chegada do Bolsa Famı́lia. Achamos que
esta pesquisa será boa para os Ksêdjê, pois pode ajudar a entender se programas como o Bolsa Famı́lia podem ter efeitos
no tamanho da área de mata cortada para fazer as roças das pessoas. Se isso pode ocorrer, ajudaria a pensar se é necessário
fazer algo para lidar com esse efeito. Para poder estudar isso, nós vamos fazer várias coisas. Nós vamos falar com você para
saber quais atividades - por exemplo, trabalhar na roça, caçar, pescar, pegar produtos na mata - você realizam no dia-a-dia,
o tempo que vocês demoram para fazer essas atividades e a quantidade de comida que conseguiram nos últimos tempos.
Nós também vamos medir as últimas roças abertas por vocês, sempre acompanhados de alguém da casa. Em dias diferentes,
vamos também observar as pessoas das comunidades no dia-a-dia, para saber se as pessoas vão pescar, caçar, plantar na
roça, ou vão na mata pegar alguma fruta e lenha. E, vamos conversar com você e todo mundo para saber quem mora aqui,
quando você e sua famı́lia fazem roça, vão caçar ou pescar, se vocês recebem o Bolsa Famı́lia ou outro dinheiro, e como usam
esse dinheiro. A participação na pesquisa não oferece nenhum tipo de risco fı́sico e oferece um risco psicológico mı́nimo,
como a possibilidade de constrangimento ao participar da entrevista ou cansaço ao responder o questionário. Caso qualquer
desconforto ocorra o entrevistador estará presente para ajudar a resolver. Lembrando que se acontecer qualquer dano por
conta dessa pesquisa, você terá direito a solicitar indenização através das vias judiciais (Código Civil, Lei 10.406/2002,
Artigos 927 a 954 e Resolução CNS no 510 de 2016, Artigo 19). O nome e as informações pessoais de quem participar não
serão divulgados na pesquisa. Vamos respeitar sua opinião, seu povo e sua cultura. Se for tirada uma foto sua, ela será
mostrada a você, e só será usada na pesquisa se você quiser e aceitar.
Eu,

, aceito participar da pesquisa “Impactos do Pro-

grama Bolsa Famı́lia no desflorestamento para agricultura de povos indı́genas amazônicos”. Eu li o que está escrito, entendi
o objetivo e como eu vou ajudar.

Assinatura do participante:
Assinatura da pesquisadora:

Para dúvidas, você pode ligar ou enviar um e-mail ao pesquisador: Orientadora: Profa. Dra. Carla Morsello. Pesquisadora Responsável: Priscila dos Reis Cunha, Telefone para contato: (11) 959697173. E-mail do pesquisador responsável:
priscila.cunha@usp.br. Você também pode ligar para o Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (CEP-EACH): E-mail do Comitê de Ética em Pesquisa CEP-EACH: cep-each@usp.br. Telefone do Comitê de Ética
em Pesquisa CEP-EACH: (11) 3091-1046. Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa CEP-EACH: Escola de Artes, Ciências
e Humanidades, Universidade de São Paulo. Av. Arlindo Béttio, 1000, Ermelino Matarazzo. CEP: 03828-000. São Paulo –
SP. Horário de funcionamento: 2a a 6a feira, das 10h às 12h e das 14h às 16h. A missão deste Comitê de Ética em Pesquisa é:
“defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento
da pesquisa dentro dos padrões éticos” (Resolução CNS, No 466/2012). Ressalto que esse projeto está em conformidade
com à Resolução CNS no 466 de 2012, Resolução CNS no 510 de 2016 e Resolução CNS no 304 de 2000.
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Apêndice E – Modelo do Termo de Assentimento
TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO (via participante)
O que significa assentimento? O assentimento significa que você concorda em da participar de uma pesquisa.
Serão respeitados seus direitos e você receberá todas as informações por mais simples que possam parecer. Pode ser que
este documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO contenha palavras que você não
entenda. Por favor, peça ao pesquisador para explicar qualquer palavra ou informação que você não entenda claramente
Vou pedir que assine esse documento caso queira participar. Esse documento tem duas partes, uma destas partes vai ficar
com você e a outra comigo. Informações: Eu, Priscila dos Reis Cunha, estou convidando você a participar de uma pesquisa
chamada “Impactos do Programa Bolsa Famı́lia no desflorestamento para agricultura de povos indı́genas amazônicos”. Esse
estudo será realizado aqui em Khikatxi, pela Universidade de São Paulo, onde estudo. Você pode escolher se quer participar ou não e mais para frente pode desistir de participar sem explicar o motivo. Agora vou explicar um pouco mais da
pesquisa e do que vamos fazer. A pesquisa tem como objetivo avaliar se o programa Bolsa Famı́lia pode causar mudanças
na agricultura dos Kı̃sêdjê. A gente que saber, por exemplo, se daqui muitos anos o tamanho da área desmatada para as
roças pode mudar com a chegada do Bolsa Famı́lia. Para isso nós vamos falar com você para saber sobre as atividades
que você realiza no dia-a-dia, então vamos perguntar sobre o trabalho na roça, a caça, a pesca e a colheita de comida
na mata. Nós queremos saber o tempo que demora para fazer essas atividades, quando você normalmente faz cada coisa,
quantos tempo demora cada atividade e quanto de comida você pegou nos últimos tempos. Nós também vamos perguntar
sobre as pessoas da comunidade, quem mora aqui e se vocês recebem o Bolsa famı́lia ou outro dinheiro e como usam esse
dinheiro. Nós também vamos medir as roças abertas no último ano, sempre com alguém da casa. Em dias diferentes nós
vamos observar o dia a dia de vocês na comunidade, para saber se e quando as pessoas vão pescar, caçar, trabalhar na
roça ou vão na mata pegar fruta e lenha e que comida normalmente vocês pegam na roça, na mata ou no rio. Achamos
que esta pesquisa será boa para os Ksêdjê para saber se no futuro programas como o Bolsa Famı́lia podem causar alguma
mudança na área desmatada para as roças. Sabendo o que pode mudar, podemos pensar o que fazer se a mudança for boa
para vocês ou se a mudança for ruim. A participação na pesquisa não tem nenhum risco fı́sico, então nenhum risco de se
machucar. Tem um risco psicológico mı́nimo porque existe a possibilidade de você ficar constrangido(a)/com vergonha ao
participar da entrevista ou cansado(a) de responder as perguntas. Se qualquer desconforto ocorrer, avise o entrevistador
para tentarmos resolver. Quero que saiba que o nome e qualquer dado de quem participar na pesquisa não será divulgado,
então, ninguém saberá o que você respondeu. Vamos respeitar sua opinião, seu povo e sua cultura. Se formos tirar uma foto
sua, ela será mostrada para você e só será usada na pesquisa se você e seus pais aceitarem e quiserem. Contato para dúvidas:
Se você ou os responsáveis por você tiver(em) dúvidas com relação ao estudo, direitos do participante, ou no caso de riscos
relacionados ao estudo, , você pode ligar ou enviar um e-mail à pesquisadora ou ao Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de
Artes, Ciências e Humanidades (CEP-EACH): Orientadora: Profa. Dra. Carla Morsello. Pesquisadora Responsável: Priscila
dos Reis Cunha, Telefone para contato: (11) 959697173. E-mail do pesquisador responsável: priscila.cunha@usp.br. E-mail
do Comitê de Ética em Pesquisa CEP-EACH: cep-each@usp.br. Telefone do Comitê de Ética em Pesquisa CEP-EACH: (11)
3091-1046. Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa CEP-EACH: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade
de São Paulo. Av. Arlindo Béttio, 1000, Prédio I1 — Sala T14, Ermelino Matarazzo. CEP: 03828-000. São Paulo – SP.
Horário de funcionamento: 2a a 6a feira, das 10h às 12h e das 14h às 16h. A missão deste Comitê de Ética em Pesquisa é:
“defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento
da pesquisa dentro dos padrões éticos” (Resolução CNS, No 466/2012). Ressalto que esse projeto está em conformidade
com à Resolução CNS no 466 de 2012, Resolução CNS no 510 de 2016 e Resolução CNS no 304 de 2000.

DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA:
Eu,
como vou ajudar.
Assinatura do participante:
Assinatura da pesquisadora:

, aceito participar da pesquisa, entendi o objetivo e
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Anexo A – Autorizações da Funai
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Anexo B – Autorizações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa

