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RESUMO
Transição de modos de vida rurais na Amazônia brasileira: uma perspectiva
longitudinal sobre diversificação da renda, atividades agrícolas e uso da terra entre
pequenos produtores
A expansão da economia de mercado tem interferido nas motivações de produção e
consumo, não só dos grandes produtores orientados para o mercado global, mas também dos
pequenos produtores originalmente orientados para a subsistência e mercados locais. Como
um dos resultados dessas mudanças, observa-se a retração da agricultura de pequena escala,
com a diminuição da importância da renda agrícola e um aumento da importância da renda
proveniente de outras fontes, como trabalhos em tempo parcial, prestação de serviços,
empregos públicos e benefícios sociais. No Brasil, grandes programas de transferência
condicionada de renda, como o Bolsa Família, e o acesso universalizado às aposentadorias e
pensões rurais, que atendem milhões de pessoas, também têm colaborado de maneira
significativa para a diversificação dos rendimentos rurais. Ao se deparar com novas fontes de
renda que não requerem a mobilização de mão de obra, qual seria a postura das famílias?
Haveria um movimento de reinvestimento da renda adicional nas atividades agrícolas? Ou
esses rendimentos externos estariam contribuindo para afastar ainda mais as famílias da
agricultura? Quais os resultados dessas decisões para o uso da terra? Diante dessas questões,
quatro hipóteses foram estruturadas: (1) o aumento e a estabilidade da renda das famílias têm
proporcionado um uso menos intensivo de recursos naturais locais para a subsistência; (2) tal
contexto pode levar a uma maior taxa de conversão da floresta para outros propósitos, como
consequência do investimento e do avanço de atividades comerciais e produtivas; (3) existe
uma percepção de melhoria da qualidade de vida ligada à estabilização da renda e ao maior
acesso a bens de consumo e serviços e (4) existe uma valoração positiva dos bens e serviços
proporcionados pelos centros urbanos e isso tem influenciado as prioridades e perspectivas
quanto ao uso da terra e a aplicação dos recursos. Para testar tais hipóteses, dois
levantamentos de dados primários foram realizados na região de Santarém-PA, nos anos de
2003 (n=488) e 2011 (n=83), buscando informações demográficas, econômicas e espaciais
nas mesmas propriedades nos dois períodos. Os dados foram coletados através de
questionários e entrevistas semi-estruturadas. Foi realizada uma análise de mudança de uso da
terra, com foco nas propriedades revisitadas, através de imagens de satélite (LANDSAT 5
TM) para os anos de 1997, 2001, 2005 e 2010. Os dados quantitativos foram analisados
através de estatística descritiva, análises de correlação e testes de hipóteses. Os dados
qualitativos foram analisados através da categorização do conteúdo dos discursos dos
entrevistados. Os resultados apontaram transformações significativas entre os dois períodos,
como a redução do tamanho médio das famílias (4,6 para 3,86), o crescimento real da renda
(115,98%) e das despesas (171,30%) mensais, a diminuição da produção de culturas anuais,
com destaque para o arroz (-81,55%), o feijão (-73,17%) e o milho (-63,35%), e a aceleração
do desmatamento em grandes lotes, principalmente após a chegada dos produtores de soja. Os
discursos dos entrevistados mostraram uma percepção geral de melhoria de qualidade de vida
nos últimos anos, ainda que destacassem também uma falta de perspectiva em relação à
manutenção da agricultura, evidenciando uma desconexão entre esses dois elementos.
Palavras-chave: Amazônia; Agricultura familiar; Aposentadoria rural; Bolsa Família;
Desagrarização; Uso da terra
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ABSTRACT
Rural livelihood transition in the Brazilian Amazon: a longitudinal perspective on
income diversification, agricultural activities, and land use among small farmers
The expansion of market economy has changed the motivations in production and
consumption among large and small farmers alike. One result of these changes is the
disconnection between small farmers’ livelihoods and the performing of agricultural
activities. To small farmer populations, it has representing a diminishing importance of
agricultural income and an increasing importance of other activities, such as part-time jobs,
off-farm employment, and social benefits. In Brazil, major Conditional Cash Transfer
programs (CCTs), like Bolsa Família, and the universal access to rural retirements, which is
supporting millions of people, have also contributed significantly to the diversification of
rural incomes. Faced with new income sources that do not require the mobilization of labour,
what would be the logic of decision making of the families? There would be a movement of
additional income reinvestment in agricultural activities? Or these external income sources
would be contributing to further detachment of the families from agriculture? What are the
results of those decisions for land use change? Given these questions, four hypotheses were
structured: (1) the growth and stability of family income have provided a less intensive use of
local natural resources for subsistence, (2) such context can lead to a higher rate of forest
conversion to other purposes, as a result of the investment and the advancement of
commercial and productive activities, (3) there is a perception of improved quality of life
associated with stabilization of income and broader access to consumer goods and services,
and (4) there is a positive valuation of goods and services provided by urban centers, and this
has influenced the priorities and perspectives regarding land use and application of resources
by the families. To test such hypotheses, two primary data surveys were conducted in the
region of Santarém-PA, in 2003 (n = 488) and 2011 (n = 83), seeking demographic, economic
and spatial information in the same properties for both periods. Data were collected through
questionnaires and semi-structured interviews. It was made an analysis of land use change,
focusing on revisited properties, through satellite imagery (LANDSAT 5 TM) for the years
1997, 2001, 2005 and 2010. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics,
correlation analysis and hypothesis testing. Qualitative data were analyzed by categorizing the
content of interviewee’s discourses. The results showed significant changes between the two
periods, like the reduction in average household size (4.6 to 3.86), the real growth of income
(115.98%) and expenses (171.30%) per month, the decreased production of annual crops,
especially rice (-81.55%), beans (-73.17%) and corn (-63.35%), and the acceleration of the
deforestation in large properties, especially after the arrival of soybean producers. The
interviewee’s discourses presented a general perception of improvement of quality of life in
recent years, yet also highlighted a lack of perspective regarding the maintenance of
agriculture, showing a disconnection between life standards and agricultural activities.
Keywords: Amazon; Smallholding agriculture; Rural retirement; Bolsa Família;
Deagrarianization; Land use
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APRESENTAÇÃO
Esta tese de doutorado nunca foi concebida pensando em ter, em sua epígrafe, tão
significativa expressão da economia neoclássica quanto a oferecida por N. Gregory Mankiw
nas diversas edições dos seus livros-texto sobre economia. Contudo, em um trabalho que se
pretende interdisciplinar, ainda sem a convicção de sê-lo, foi justamente a economia uma das
disciplinas que mais colaborou com a compreensão das relações que foram observadas nos
mais de quatro anos de pesquisa, os quais levaram à construção dos temas que serão
abordados adiante. Ainda que óbvio em uma primeira leitura, reconhecer que “people respond
to incentives”1 possibilitou o entendimento do comportamento racional econômico da
população em estudo frente a uma série de obstáculos que a agricultura de pequena escala
vem enfrentando em todo o mundo.
A importância da lógica econômica emergiu logo no início do trabalho, ao se perceber
que a introdução de novas fontes de renda nas regiões rurais brasileiras, com destaque para os
benefícios de previdência e assistência social, poderia estar transformando de maneira
significativa os processos de tomada de decisão das famílias quanto à alocação de recursos, à
execução de atividades agrícolas e, por consequência, ao uso da terra. Considerando que a
proposta inicial da presente pesquisa era compreender as principais variáveis que estavam
levando à mudança de uso da terra entre pequenos produtores rurais da região de SantarémPA, seria imprescindível a inserção dessa tema na pesquisa.
Dessa forma, esta tese foi estruturada em uma tentativa de apreender os processos de
transformação dos modos de vida dos pequenos produtores rurais da região em estudo,
incluindo a definição desses grupos, o reconhecimento dos fenômenos socioeconômicos em
que estão inseridos, as características do meio físico que os envolvem e suas percepções
quanto às alterações vivenciadas nos últimos anos. Assim, o recorte escolhido transitou por
disciplinas como a antropologia, a sociologia rural, a ecologia humana, a ecologia da
paisagem e, como já destacado, a economia – porém, sem sequer se aproximar de esgotar as
extensas contribuições teórico-metodológicas que cada uma dessas áreas teria a oferecer.
No primeiro capítulo (“Introdução”), é realizada a apresentação do fenômeno de
afastamento de populações rurais de todo mundo em relação às atividades agrícolas, na
perspectiva teórica da desagrarização. São colocados exemplos do aumento da importância
dos rendimentos não-agrícolas e suas possíveis consequências para os pequenos produtores
rurais. São apresentadas ainda as principais questões de pesquisa, as hipóteses e os objetivos.
1

“As pessoas respondem a incentivos.”
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O segundo capítulo (“Pequenos produtores rurais: uma tipologia complexa”) se
aprofunda na definição do pequeno produtor rural e nos processos de diversificação das
atividades de subsistência como resposta a um cenário agrícola menos favorável. Passa ainda
pela definição brasileira de agricultura familiar e por uma breve discussão da caracterização
das famílias de pequenos produtores amazônicos, ressaltando suas formas específicas de lidar
com a terra.
O terceiro capítulo (“A Amazônia como um conjunto de paisagens em
transformação”) tem o objetivo de introduzir o conceito de paisagem e desmontar a dicotomia
entre a floresta pristina e a prática da agricultura entre os pequenos produtores rurais da
Amazônia, oferecendo uma breve perspectiva histórica sobre as formas de uso da terra entre
as populações locais. São apresentadas ainda as principais variáveis que respondem pela
mudança de uso de terra no contexto mais recente, em diferentes escalas, de forma a
estabelecer um panorama para as observações de campo e para a compreensão dos processos
de transformação da paisagem identificados no presente trabalho.
O quarto capítulo (“Características dos benefícios sociais: aposentadoria rural,
programas de transferência de renda e o Bolsa Família”) oferece uma perspectiva histórica da
criação dos programas e benefícios sociais, bem como apresenta o funcionamento, os
números e alguns estudos sobre a aposentadoria rural e o Bolsa Família no Brasil, que são
dois dos principais fatores que estão mudando os rendimentos da população em estudo.
O quinto capítulo (“Metodologia”) apresenta em mais detalhes a região de Santarém,
na qual se concentrou o levantamento dos dados, bem como as características e o
funcionamento dos levantamentos realizados em 2003 e 2011, os procedimentos de
delineamento amostral e as formas de análise dos dados.
O sexto capítulo (“Santarém como representante da diversidade amazônica”) oferece
um retrato mais profundo da história econômica de Santarém, com destaque para os impactos
recentes dos grandes produtores de soja, e apresenta os principais dados secundários que
ajudam a compreender os fenômenos verificados no presente trabalho.
Já os resultados dos levantamentos foram divididos em cinco capítulos, seguindo a
sequência numérica dos anteriores. O sétimo capítulo (“Resultados: uma aproximação
quantitativa de um mundo rural em transição”) apresenta uma comparação geral dos dados
quantitativos, através de estatística descritiva, de todas as propriedades visitadas em 2003
(n=488) e todas as propriedades visitadas em 2011 (n=83), de forma a ter um panorama mais
amplo dos processos de mudança.
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O oitavo capítulo (“Resultados: um olhar detalhado sobre a variação dos dados nas
propriedades revisitadas”) apresenta uma comparação específica dos dados quantitativos,
através de estatística descritiva e análises de variação, das 83 propriedades revisitadas em
2011, de modo a oferecer uma caracterização mais precisa dos processos de mudança em cada
uma das propriedades.
O nono capítulo (“Resultados: explorando a correlação entre as variáveis e testando
hipóteses”) apresenta as análises de correlação estatística entre as variáveis quantitativas e os
resultados da criação de grupos de observação, nos quais se comparou condições específicas
através de teste de hipóteses.
O décimo capítulo (“Resultados: uma abordagem espacial da transformação das
paisagens rurais”) apresenta as análises de mudança de uso da terra realizadas através de
imagens de satélite em quatro anos próximos aos levantamentos de campo: 1997, 2001, 2005
e 2010. Destaca ainda a diferenciação entre padrões regionais e locais de transformação da
paisagem e os limites da relação entre os dados de campo e dos satélites.
O décimo primeiro capítulo (“Resultados: as percepções sobre a mudança do modo de
vida agrícola no planalto santareno”) apresenta a percepção das famílias e de lideranças locais
envolvidas nos temas da pesquisa sobre os cenários de mudança observados com o
afastamento da agricultura e com a introdução de novas fontes de renda. É possível observar
ainda a emergência de categorias em campo, como os impactos da chegada dos grandes
produtores de soja e o papel do controle e fiscalização ambiental.
Por fim, o décimo segundo e o décimo terceiro capítulos discutem alguns dos
resultados frente às perguntas e hipóteses da pesquisa e oferecem as considerações finais
sobre o conjunto de fenômenos observados.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 O paradoxo do rural e o fenômeno da desagrarização
Em um mundo que recebe hoje os rótulos de capitalista, globalizado e pós-moderno, a
acelerada e quase que onipresente capacidade que os seres humanos adquiriram em
transformar o ambiente parece se colocar como uma das características mais proeminentes.
Fatores ligados ao crescimento populacional, consumo e mudança de uso da terra, que haviam
levado séculos para promover alterações significativas na superfície terrestre, vêm
apresentado um aumento exponencial nas últimas décadas. O acesso e a circulação cada vez
mais facilitados, tanto de informação quanto de pessoas, pulveriza as barreiras culturais,
levando à difusão de valores positivos associados ao crescimento econômico e ao progresso.
A adesão a novas tecnologias tem mudado a capacidade produtiva, enquanto a expansão da
economia de mercado tem interferido nas motivações de produção e consumo, não só dos
grandes produtores orientados para o mercado global, mas também dos pequenos produtores
orientados para a subsistência e para os mercados locais. Tais processos têm trazido
consequências importantes nas áreas consideradas rurais, levando a uma redefinição da
identidade das populações locais e a uma readequação das funções da paisagem, por todo o
mundo. Entre as diversas questões que podem emergir nesse cenário de transformação, este
trabalho focou os processos de reorganização da economia doméstica frente a tais mudanças e
o efeito de políticas públicas de transferência de renda sobre a dependência de recursos
naturais, a produção agrícola e o uso da terra entre populações de pequenos produtores rurais
da região de Santarém-PA.
O vislumbre dos processos de transformação descritos anteriormente, ainda em um
contexto mais amplo, leva à constatação de um cenário paradoxal no meio rural: enquanto as
atividades agropecuárias vêm atingindo recordes de produtividade, com base nas inovações
promovidas pela Revolução Verde e pela expansão da fronteira agrícola (FOLEY et al.,
2005), a população das áreas consideradas rurais vem representando uma porcentagem cada
vez menor da população mundial2, refletindo uma desconexão entre o crescimento da
atividade agropecuária e a demanda de mão de obra rural. Além de observar esse paradoxo
em escala global, diversos autores vêm caracterizando, em escalas regionais e locais, um
fenômeno mais específico de diversificação e desconexão entre os modos de subsistência dos
pequenos produtores rurais e a execução de atividades agrícolas, em diferentes regiões do
2

Apesar do acelerado processo de urbanização da população global, que ultrapassou os 50% em 2007, continua
havendo um crescimento demográfico nas áreas rurais, em termos absolutos. A população rural, que representa
cerca de 3,41 bilhões de pessoas em 2010, deve começar a apresentar uma redução também em termos absolutos
a partir de 2020 (UN, 2010).
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planeta (NETTING, 1993; BRYCESON, 1996; 1997; GRAZIANO DA SILVA, 1997;
ABRAMOVAY, 2000; GRAZIANO DA SILVA; DEL ROSSI, 2001; REARDON;
BERDERGUE; ESCOBAR, 2001; RIGG; NATTAPOOLWAT, 2001; RIGG, 2006;
STEWARD, 2007; HECHT, 2010).
Bryceson (1996; 1997) descreveu esse fenômeno como um processo de
“desagrarização”, no qual se observa a ocorrência de quatro fatores paralelos: (1) ajustamento
ocupacional, (2) reorientação dos modos de subsistência, (3) reidentificação social e (4)
realocação espacial. Para populações de pequenos produtores rurais3, esse fenômeno
representa uma forma de responder a um meio rural em transformação, no qual a execução de
atividades agrícolas tem sido desestimulada por fatores como: (1) competição desigual com
produtores de larga escala, (2) baixa lucratividade da agricultura de pequena escala, (3)
disponibilidade de novas oportunidades de trabalho e serviços não-agrícolas, (4) proximidade
com as cidades e com a cultura urbana, (5) desinteresse das gerações mais novas em manter as
atividades agrícolas, (6) degradação ambiental e (7) indisponibilidade de terras agricultáveis
(BRYCESON, 1996; 1997; GRAZIANO DA SILVA, 1997; RIGG; NATTAPOOLWAT,
2001; RIGG, 2006). Como consequência desses fatores, observa-se entre os pequenos
produtores rurais uma diminuição da importância da renda proveniente de atividades agrícolas
e um aumento da importância da renda proveniente de outras atividades, como trabalhos em
tempo parcial, prestação de serviços, empregos públicos e o recebimento de remessas
familiares e outros benefícios. Na América Latina, por exemplo, Reardon, Berdergue e
Escobar (2001) demonstraram que até 40% da renda de famílias rurais é proveniente de
atividades não-agrícolas. No Sul da Ásia, Gordon (1999) verificou que essa proporção pode
chegar até 60%. Em um estudo realizado com 80 famílias na foz do Rio Amazonas, Steward
(2007) observou que apenas uma unidade doméstica (UD) dependia exclusivamente dos
recursos obtidos com a venda de produtos agrícolas, apesar de 64% das famílias ainda
manterem algum tipo de atividade produtiva em pequena escala. A diversificação das fontes
de renda, nesse caso, era representada pela prestação de serviços gerais na agricultura, em

No contexto do presente trabalho, “populações de pequenos produtores rurais” representa uma classificação
abrangente, na qual se incluem os grupos sociais que estão diretamente envolvidos com o uso da terra e o manejo
de recursos naturais, em regimes privados e/ou coletivos, como agricultores familiares, colonos, extrativistas,
quilombolas, populações tradicionais, pescadores que praticam agricultura, entre outras categorias sócioculturais que são geralmente utilizadas para se referir a esses grupos. Tal definição compreende ainda as
unidades domésticas nas quais os indivíduos estão envolvidos com o uso da terra e o manejo de recursos
naturais, mas que por vezes não estão dentro das áreas oficialmente reconhecidas como rurais, bem como as
unidades domésticas multilocalizadas, nas quais membros da família realizam atividades e ocupam
temporariamente os centros urbanos (GRAZIANO DA SILVA, 1997; PADOCH et al., 2008; BRONDÍZIO et
al., 2009).
3
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domicílios e no transporte, além do estabelecimento de pequenos negócios e o auxílio de
programas de assistência social.
Nesse contexto, a observação de Steward (2007, p. 79) de que os residentes das áreas
rurais estão muito ocupados para praticar agricultura (“residents are too busy to farm”) é
emblemática e exemplifica o surgimento de uma identidade relativamente nova para os
pequenos produtores rurais em países em desenvolvimento: o agricultor em tempo parcial
(part-time farmer4). Sob essa nova identidade, as funções exercidas por esse grupo social vêm
apresentando tanto um processo de fragmentação setorial, refletida na combinação de
trabalhos agrícolas e não-agrícolas, quanto de fragmentação espacial, refletida na execução de
atividades dentro e fora da propriedade rural (GRAZIANO DA SILVA, 1997; RIGG;
NATTAPOOLWAT, 2001). Dessa forma, os modos de subsistência das unidades domésticas
rurais estão se tornando mais “deslocalizados” e o nível de renda está se desconectando de
indicadores como tamanho da terra e produção agropecuária (RIGG, 2006, p. 183).
No Brasil, uma nova variável passou a operar nesse cenário de diversificação dos
modos de subsistência dos pequenos produtores rurais de baixa renda a partir de 2004: o
Programa Bolsa Família (PBF). O Bolsa Família é um programa do governo federal através
do qual se realiza a transferência direta de recursos financeiros para aproximadamente 13
milhões de famílias de baixa renda, o que corresponde a cerca de 53 milhões de pessoas, ou
27% da população total do país. O principal objetivo do programa é reduzir a pobreza e
garantir a segurança alimentar para a população atendida. O PBF é direcionado a famílias que
possuem uma renda mensal per capita de até R$ 140,00 e a manutenção no programa é
condicionada ao acompanhamento médico e à frequência das crianças nas escolas. O valor do
benefício mensal recebido por cada família pode variar entre R$ 32,00 e R$ 306,00, conforme
o número e a idade dos filhos (BRASIL, 2012a)5. No principal município da área de estudo
desta pesquisa (Santarém), os dados censitários do IBGE (2010) e a lista de beneficiários
disponibilizada pela Caixa Econômica Federal (CEF, 2010) mostram que cerca de 28% da
população é atendida pelo PBF. Contudo, em alguns municípios da região (como Aveiro e
Prainha), esse percentual chega a quase 50%. Além da grande parcela de população atendida
4

O termo part-time farmer é utilizado desde a década de 1960 pela sociologia norte-americana para descrever a
diversificação de atividades entre os produtores rurais dos EUA e outros países desenvolvidos. Essa
diversificação, no entanto, respondia principalmente ao contexto de crescimento econômico após a Segunda
Guerra Mundial, no qual se observava a desconcentração espacial do processo de industrialização e a
disponibilização de trabalhos não-agrícolas. Além disso, o desenvolvimento de tecnologias agrícolas, que
reduziam a necessidade de mão de obra no campo, e o acelerado processo de urbanização continuaram
contribuindo para a diversificação das atividades rurais nas décadas subsequentes, principalmente nos países
desenvolvidos (FUGUITT, 1961; BUTTEL, 1982; KADA, 1982; GRAZIANO DA SILVA, 1997).
5
Ver mais detalhes sobre a criação e o funcionamento do Programa Bolsa Família a partir da página 61.
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pelo programa, o impacto desse recurso adicional fica mais claro quando se analisam as
mudanças na renda. De acordo com uma avaliação feita pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS) em 2009, as famílias atendidas apresentam um aumento
médio de 48,7% na renda per capita mensal (de R$ 48,69 para R$ 72,42), sendo que o
benefício representa em média cerca de 33% da renda familiar total (BRASIL, 2012a).
Além do PBF, outro fator que pode estar trazendo mudanças significativas para a
renda na região rural de Santarém é o maior acesso aos benefícios da previdência social, como
aposentadoria, pensões e auxílios temporários (salário-maternidade, auxílio doença, entre
outros). No Brasil, segundo os anuários estatísticos da Previdência Social (BRASIL, 2012b),
o número total de beneficiários saltou de 21.517.305 em 2003 para 27.999.034 em 2010
(aumento de 30,12%). Nas áreas rurais, especificamente, o número de beneficiários passou de
6.985.137 para 8.378.431 no mesmo período (aumento de 19,95%). Nos municípios de
Santarém e Belterra, onde se concentrou o presente trabalho, o número total de beneficiários
passou de 28.767 em 2003 para 36.828 em 2010 (aumento de 27,41%). Mais do que o próprio
número de indivíduos atendidos por esses programas de previdência social, é interessante
observar o montante de recursos disponibilizados por tais benefícios. O valor do salário
mínimo, que serve de base para o cálculo dos pagamentos, passou de R$ 240 mensais em
2003 para R$ 545 mensais em 2011, o que representa um crescimento nominal de 127%, ou
um crescimento real de 48,82%6. O maior número de beneficiários, somado ao aumento
expressivo no valor dos benefícios, alavancou a importância econômica dessas fontes de
renda. Em Santarém e Belterra, os valores anuais disponibilizados para o pagamento dos
benefícios saíram de cerca de R$ 96 milhões em 2003 para R$ 242 milhões em 2010
(aumento de 151%) (BRASIL, 2012b), o que representa mais de 13% do Produto Interno
Bruto (PIB) dos referidos municípios.
Dessa forma, considerando o número de famílias atendidas e as importantes mudanças
na renda proporcionadas pelos programas de assistência e previdência social, quais seriam as
consequências desse cenário de diversificação das atividades entre os pequenos produtores
rurais? Ao oferecer uma nova fonte de renda, desconectada das práticas agrícolas, a
implantação do PBF e o aumento do acesso à previdência social na região em estudo estaria

6

O crescimento real representa a taxa de crescimento observada acima da inflação do período. Entre 30 de junho
de 2003 e 30 de junho de 2011, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), que é o índice oficial do Governo Federal para medição das metas inflacionárias, foi de 52,59%. Esse
índice é então utilizado para corrigir o valor do salário mínimo de 2003 para valores de 2011 (R$ 240x1,5259 =
R$ 366,22) e calcular o crescimento real (R$ 545/R$ 366,22 = 1,48817 ou um aumento de 48,82%).
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contribuindo com os fatores que estão conduzindo ao fenômeno de desagrarização, como a
reorientação dos modos de subsistência, por exemplo?
Do ponto de vista da economia doméstica, uma das principais preocupações dos
pequenos produtores rurais é garantir a segurança alimentar (NETTING, 1993). Dessa forma,
em um cenário onde os recursos financeiros são restritos, essas populações estariam focadas
em minimizar o risco das atividades econômicas e obter ganhos estáveis, ao invés de tentar
maximizar os ganhos em longo prazo (PICHON et al., 2001). Ao mesmo tempo, essas
populações reconhecem as oportunidades de mercado e tendem a expandir as atividades
produtivas, se as condições permitirem (ANGELSEN; KAIMOWITZ, 2001). Na Amazônia,
existem vários casos de pequenos produtores rurais que demonstram esse reconhecimento, ao
realizar a produção de bens destinados especificamente ao mercado (BRONDÍZIO;
SIQUEIRA, 1997; BRONDÍZIO, 2006; CASTRO, 2006; LIMA, 2006). Nesse sentido, a
busca de estabilidade econômica não se daria necessariamente através da manutenção ou o
retorno a práticas consideradas tradicionais, mas sim com o aproveitamento de novas
oportunidades que se mostrem mais viáveis do ponto de vista do pequeno produtor (RIGG;
NATTAPOOLWAT, 2001).
Como colocado anteriormente, o fenômeno de desagrarização se apresenta como um
conjunto de fatores que está desestimulando o engajamento em atividades agrícolas e o PBF e
os benefícios sociais podem ter algum efeito importante nesse processo na região em estudo.
Por outro lado, esses mesmos benefícios representam também um recurso adicional,
previsível e que não demanda a execução de nenhuma atividade laboral por parte dos
pequenos produtores rurais. Tais características podem representar uma oportunidade de
estabilizar a renda familiar, aumentar a segurança alimentar e disponibilizar mão de obra para
execução de atividades diversas. Dessa forma, seria possível que as condições de
investimento para obtenção de novas fontes de renda estivessem se tornando mais favoráveis?
Tais condições poderiam desencadear atividades de maior risco e com maior possibilidade de
retorno financeiro, inclusive o próprio investimento na agropecuária? Se isso estiver
ocorrendo, o fenômeno de desagrarização pode estar sendo revertido (do ponto de vista da
ação local) ou até refutado (do ponto de vista teórico) na região em estudo?
Os desdobramentos desse processo de diversificação dos modos de subsistência e
disponibilização de novas fontes de renda para populações de pequenos produtores podem
trazer ainda consequências significativas para a transformação da paisagem rural.
Considerando que a resposta dos indivíduos às oportunidades econômicas conduzem grande
parte das mudanças de uso da terra (LAMBIN et al., 2001), vários autores têm sugerido que o
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aumento da renda, originada em fontes diversas, pode desencadear mudanças importantes
quanto às decisões sobre a alocação dos recursos e a alteração da paisagem local. Perz (2003,
p. 146), por exemplo, destacou o papel das remessas familiares no incentivo à adoção de
novas tecnologias na agricultura, ao afirmar que “[r]emittances from absent household
members may function in a manner similar to initial wealth or credit [...] by providing a
household with additional capital, remittances may facilitate adoption of agricultural
technologies”7. Em seu estudo na foz do Rio Amazonas, Steward (2007, p.87) pontuou a
importância da disponibilização de recursos financeiros adicionais para investimentos nas
atividades produtivas e na infraestrutura domiciliar, ao afirmar que:
“[...] many of the income sources (retirement, pensions, social welfare) are monetary
benefits that do not require work beyond the initial enrollment process. As a
consequence, it might be expected that farmers would continue to cultivate and market
their goods, using their combined income for capital accumulation and investments in
farm and home properties”8.

VanWey e outros (2007, p.183) reforçaram a sugestão de que as mudanças na renda
podem estar levando à intensificação das atividades agrícolas, ao pontuar que:
“[h]ouseholds act strategically to access cash (from employment or from government
assistance) and then to invest it in non-subsistence land uses. This suggests several
possible pathways to intensification of agriculture in frontiers in the future as a result
of possible economic and institutional forces […] the expansion of government
transfer programs could lead to more (capital-)intensive agriculture among
smallholders by providing them with more cash to invest”9.

Nesse sentido, a disponibilização de renda e a decisão por investir em atividades
produtivas mostram uma correlação importante com alterações na cobertura florestal.
Brondízio e outros (2009, p. 132) fizeram um quadro resumo das principais variáveis
independentes que influenciam na mudança de uso da terra entre pequenos produtores rurais
da Amazônia, apontando que os estudos de Jones e outros (1995), Pichón (1997), Alston e
outros (2000) e Murphy (2001) demonstraram uma correlação positiva entre nível de renda e
desmatamento. No mesmo quadro resumo, é possível observar também uma correlação
positiva entre disponibilização de crédito e desmatamento, a partir dos estudos de Tura e
“Remessas de membros ausentes da unidade doméstica podem funcionar de maneira similar a um recurso
financeiro ou crédito inicial [...] ao prover uma unidade doméstica com capital adicional, as remessas podem
facilitar a adoção de tecnologias agrícolas.”
8
“[...] muitas das fontes de renda (aposentadoria, pensões, benefícios sociais) são benefícios monetários que não
requerem trabalho além do processo de registro inicial. Como consequência, pode ser esperado que os pequenos
produtores continuem a cultivar e comercilaizar seus produtos, usando sua renda combinada para acumulação de
capital e investimentos na propriedade e na residência.”
9
“Os chefes das unidades domésticas agem estrategicamente para ter acesso a recursos financeiros (de empregos
ou de assistências governamentais) e então investi-los em usos da terra não dedicados à subsistência. Isso sugere
vários possíveis caminhos para a intensificação da agricultura em áreas de fronteira no futuro, como um
resultado de possíveis forças econômicas e institucionais [...] a expansão dos programas de transferência de
renda governamentais poderiam levar a uma agricultura mais (capital-)intensiva entre os pequenos produtores,
pela provimento a eles de mais recursos para investir.”
7
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Costa (2000), Walker e outros (2000), Pichón e outros (2002), Ludewigs e outros (2009). Por
outro lado, Hecht (2010) observou, através de pesquisas conduzidas em El Salvador e Porto
Rico, que o aumento da renda proporcionada por remessas familiares e pela transferência
direta de recursos pode apresentar também efeitos positivos na recuperação da cobertura
florestal, reduzindo a demanda de exploração dos recursos locais para a subsistência.
Mas por que o aumento da renda apresenta efeitos distintos na transformação das
paisagens locais? O processo de diversificação dos modos de subsistência rurais tem
oferecido um gradiente de possibilidades ocupacionais, desde famílias completamente
envolvidas com a agricultura até o estabelecimento de unidades domésticas sem o menor
compromisso com a produção agrícola (RIGG, 2006). Essas decisões parecem ter
consequências importantes para o uso da terra, respondendo, pelo menos em parte, pelos
diferentes efeitos observados a partir da disponibilização de novas fontes de renda para essas
populações. Tais processos, no entanto, demandam ainda uma compreensão mais ampla das
conexões entre nível de renda e uso da terra em florestas tropicais. Como as variações no
nível de recursos disponíveis estão afetando as decisões de consumo e produção das famílias
de pequenos produtores rurais, que são os agentes da mudança de uso da terra? Quais seriam
os resultados dessas decisões na região de Santarém? Considerando ainda a abrangência e a
importância dos recursos adicionais disponibilizados pelo PBF e pelos benefícios sociais, o
aumento da renda familiar tem proporcionado uma correlação positiva com a diminuição da
cobertura florestal na área de estudo? Ou o acesso a uma nova fonte de recursos, desconectada
do uso da terra, pode estar reduzindo a pressão sobre a floresta?
Existe ainda um importante conjunto de questões ligadas à qualidade de vida e à
percepção das populações de pequenos produtores rurais quanto às mudanças na economia
doméstica e as perspectivas de uso da terra. Rigg (2006) observou que famílias de pequenos
produtores rurais no Sudeste asiático que não têm diversificado as fontes de renda e as
atividades produtivas têm mostrado uma estagnação, ou até uma regressão nos padrões de
subsistência, evidenciando uma percepção de diminuição da qualidade de vida. Além disso,
vários estudos têm mostrado o desinteresse das gerações mais novas em se manter nas
atividades agrícolas, o que pode ter efeitos importantes nas perspectivas de médio e longo
prazo sobre o uso da terra entre os pequenos produtores rurais (BRYCESON, 1996; RIGG;
NATTAPOOLWAT, 2001; RIGG, 2006; WILK, 2006). Mas como esses fatores estão
afetando as populações de pequenos produtores rurais da Amazônia? Haveria uma correlação
positiva entre diversificação das atividades de subsistência e melhoria da qualidade de vida na
região em estudo? Como as famílias percebem e descrevem o processo de reorganização da
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economia doméstica após a introdução do PBF e dos benefícios sociais? Quais as perspectivas
de uso da terra nesse cenário de diversificação das atividades econômicas e desinteresse das
gerações mais novas pela agricultura?
As questões levantadas nos parágrafos anteriores refletem a necessidade de
compreensão de um meio rural em acelerada transformação, no qual os dados globais e os
exemplos locais de uso de recursos e mudança de uso da terra mostram que tanto as
populações como as paisagens locais estão assumindo novas funções e novas identidades,
refletindo uma conexão mais ampla com as demandas do mercado global (BRONDÍZIO;
SIQUEIRA, 1997; LAMBIN et al., 2001; FOLEY et al., 2005; CHOWDHURY, 2010;
HECHT, 2010). Considerando ainda a emergência de questões relacionadas às mudanças
climáticas e à manutenção da biodiversidade (FERRAZ et al., 2003; MOUTINHO;
SCHWARTZMAN, 2005; GULLISON et al., 2007; NEPSTAD et al., 2009), o
esclarecimento das dinâmicas socioeconômicas por trás dos processos de mudança de uso da
terra continua apresentando um desafio conceitual importante, principalmente em relação às
florestas tropicais.
Assim, este trabalho propôs-se a caracterizar uma perspectiva longitudinal referente
aos pequenos produtores rurais da região de Santarém, com o levantamento de informações
demográficas, econômicas e espaciais na escala da unidade doméstica (com coleta de dados
em 2003 e 2011), as quais foram correlacionadas com uma análise espaço-temporal de
mudança de uso da terra (ver modelo conceitual – Figura 1).

Figura 1 – Modelo conceitual relacionando aspectos da renda, unidades domésticas e uso da terra no contexto da
presente pesquisa
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A existência de poucos estudos aplicados nessa perspectiva longitudinal e a
possibilidade de abordar o cenário descrito nos parágrafos anteriores, no qual se vislumbram
fenômenos recentes e ainda pouco compreendidos, se colocam como as principais
justificativas para o presente estudo e levam à formalização das seguintes perguntas e
hipóteses:
1.1 Perguntas que guiam a pesquisa e hipóteses
Pergunta A: Quais os efeitos da mudança da renda, provocada por benefícios como o Bolsa
Família e a aposentadoria rural, no uso de recursos e na transformação das paisagens pelos
pequenos produtores rurais da região de Santarém?
 Hipótese A1: O aumento e a estabilidade da renda das famílias de pequenos produtores
rurais, provocada por benefícios como o Bolsa Família e a aposentadoria rural, têm
proporcionado uma menor dependência e um uso menos intensivo de recursos naturais
locais para a subsistência;
 Hipótese A2: Tal contexto pode levar a uma maior taxa de conversão da floresta para
outros propósitos, como consequência do investimento e do avanço de atividades
comerciais e produtivas (expansão das áreas de agricultura, aquisição de cabeças de
gado, adoção de novas tecnologias, extração de madeira etc.).
Pergunta B: Como as famílias descrevem e se posicionam frente ao processo de
reorganização da economia familiar, representado por mudanças nas fontes de renda,
alterações no uso da terra, adoção de novas tecnologias e o estabelecimento de novas
prioridades e perspectivas entre 2003 e 2011?
 Hipótese B1: Existe uma percepção de melhoria da qualidade de vida ligada à
estabilização da renda e ao maior acesso a bens de consumo e serviços;
 Hipótese B2: Existe uma valoração positiva dos bens e serviços proporcionados pelos
centros urbanos e isso tem influenciado as prioridades e perspectivas das famílias
quanto ao uso da terra e a aplicação dos recursos financeiros.
1.2 Objetivos
Considerando o uso da terra como uma expressão espacial, comportamental e
mensurável das ações humanas, esta pesquisa tem como objetivo principal compreender como
a mudança da renda familiar, influenciada por programas de assistência social, tem
promovido mudanças no uso de recursos, na transformação das paisagens e nas perspectivas
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dos pequenos produtores da região de Santarém-PA. Nesse sentido, os objetivos específicos
são:
 Caracterizar os processos socioeconômicos mais amplos que têm influenciado o uso de
recursos e transformação das paisagens por populações de pequenos produtores rurais
da região de Santarém;
 Compreender as relações entre variação da renda, demandas de consumo e tomadas de
decisão quanto ao uso da terra por parte dessas populações;
 Descrever os efeitos específicos da renda adicional proporcionada pela aposentadoria
rural e pelo PBF na transformação dessas relações;
 Identificar o grau de mobilidade e de dependência dos pequenos produtores rurais
quanto aos bens e serviços oferecidos pelo centro urbano de Santarém;
 Compreender a percepção dos pequenos produtores rurais da região de Santarém quanto
aos processos de reorganização da economia familiar após a introdução da
aposentadoria rural e do PBF;
 Conhecer as novas prioridades e perspectivas dos pequenos produtores rurais da região
de Santarém quanto ao uso da terra;
 Representar espacialmente e analisar a mudança de uso da terra na região em estudo
entre 2003 e 2011 (anos de aplicação dos questionários).
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2 PEQUENOS PRODUTORES RURAIS: UMA TIPOLOGIA COMPLEXA
Conforme destacado na introdução, os pequenos produtores rurais refletem uma
classificação abrangente, na qual se incluem os grupos sociais que estão diretamente
envolvidos com o uso da terra e o manejo de recursos naturais. Ainda que vários autores
ofereçam definições mais precisas, a velocidade das mudanças que essas populações vêm
observando nos últimos anos dificulta a inclusão de características importantes que os
referidos grupos vêm adquirindo.
De maneira geral, durante muito tempo as áreas rurais foram interpretadas como
resíduos do processo de urbanização, na qual permaneceram pessoas que não tiveram
condições de se mudarem para as cidades, sem acesso a serviços e infraestrutura. Nesse
sentido, os pequenos produtores foram estigmatizados como improdutivos, independemente
dos seus ganhos por unidade de terra, com base em pressupostos como o uso excessivo de
trabalho manual, a falta de produção de excedentes para o mercado e a ausência de escolhas
econômicas racionais e de decisões técnicas na tomada de decisão sobre a produção agrícola.
Essa conceituação, no entanto, só contribuiu para rotular tais grupos como estagnados e
homogêneos, em uma visão anacrônica que desconsidera suas variações em termos de
configuração da propriedade e níveis de renda (NETTING, 1993; ABRAMOVAY, 2000). Em
uma tentativa de sobrepujar essa visão geral e reducionista, Netting (1993, p. 2) estabeleceu
uma importante conceituação ao afirmar que:
“Smallholders are rural cultivators practicing intensive, permanent, diversified
agriculture on relatively small farms in areas of dense population. The family
household is the major corporate social unit for mobilizing agricultural labor,
managing productive resources, and organizing consumption. The household
produces a significant part of its own subsistence, and it generally participates in the
market, where it sells some agricultural goods as well as carrying on cottage
industry or other off-farm employment. Choices of allocating time and effort, tools,
land, and capital to specific uses, in a context of changing climate, resource
availability, and markets must be made daily, and these economic decisions are
intelligible in rational, utilitarian terms. Smallholders have ownership or other welldefined tenure rights in land that are long-term and often heritable. They are also
members of communities with common property and accompanying institutions for
sharing, monitoring, and protecting such resources.”10

“Pequenos produtores são cultivadores rurais praticando uma agricultura intensiva, permanente e diversificada
em relativamente pequenas propriedades, em áreas de população densa. A unidade doméstica familiar é a
principal unidade corporativa social para mobilização do trabalho agrícola, gestão dos recursos produtivos e
organização do consumo. A unidade doméstica produz uma parte significativa da sua própria subsistência e
geralmente participa do mercado, onde vende parte da produção, bem como conduz atividades artesanais e
outros trabalhos não-agrícolas. Escolhas de alocação de tempo, esforços, ferramentas, terra e capital para usos
específicos, em um contexto de mudanças climáticas, disponibilidade de recursos e mercados, devem ser
realizadas diariamente, e essas decisões econômicas são inteligíveis em termos racionais e utilitários. Pequenos
produtores detêm a propriedade da terra ou outros direitos de posse bem definidos que são de longo prazo e
geralmente herdáveis. Eles também são membros de comunidades com propriedade comum e estabelecimento de
instituições para compartilhamento, monitoramento e proteção de tais recursos.”
10
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Dessa forma, já aparecia na definição de Netting (1993) o vislumbre da diversificação
de atividades, ao pontuar que os indivíduos podem executar trabalhos não-agrícolas para
compor a renda familiar, ainda que o autor estabeleça que a unidade doméstica produza uma
parte significativa dos seus próprios alimentos. Tal vislumbre se dá tanto pelo reconhecimento
de que os pequenos produtores têm dependido de outras atividades para a subsistência, como
o processamento de alimentos, a produção de artesanato e cerâmicas, o oferecimento de
serviços de transporte e construção, quanto pela percepção de características que ligam tais
grupos ao contexto socioeconômico urbano, como a dependência do mercado, a propensão à
maximização dos recursos, as expectativas de consumo e o estabelecimento de propriedades
privadas.
E é exatamente a diversificação de atividades que vem marcando a trajetória de
alteração dos modos de vida dos pequenos produtores rurais. Kageyama (2003) destacou que
a diversificação representa a seleção de um portfólio de atividades visando estabilizar os
fluxos de renda e consumo, em um fenômeno abrangente, espalhado pelo mundo, que
respondeu ao crescimento das fontes de renda não-agrícolas a partir da década de 1980 e 1990
na maioria dos países em desenvolvimento. Esse processo atua em diferentes níves
socioeconômicos, como uma forma de superação da pobreza material, o que permitiria manter
a residência das famílias nas áreas rurais, ao invés de realizar uma migração definitiva para as
cidades. Além disso, a diversificação poderia proporcionar um complemento de renda para
fins diversos, como o investimento na atividade agrícola, a acumulação de capital para
aquisição de bens de consumo e um seguro contra situações extremas. Conforme a definição
de Kageyama (2003, p. 69):
“As formas mais comuns de diversificação são a combinação de atividade agrícola
própria com o assalariamento em outra propriedade agrícola, ou com o
assalariamento em atividade não-agrícola, qualificada ou não, ou a combinação entre
agricultura, assalariamento e atividade autônoma não-agrícola (pequeno comércio,
artesanato, indústria rural etc.). A agricultura em tempo integral e a especialização
têm constituído uma rota minoritária de desenvolvimento rural, aparecendo, na
verdade, nos dois extremos da distribuição: ou como fruto da pobreza extrema, em
regiões que nem sequer conseguem oferecer alternativas econômicas à pequena
agricultura (caso de certas áreas na Uganda e na Etiópia) ou como uma escolha
deliberada das grandes propriedades especializadas geralmente em algumas
commodities agrícolas.”

A constação de que as unidades domésticas rurais estavam dependendo de outras
fontes de renda colaborou também com a construção do conceito de pluriatividade das
populações rurais. Para Schneider (2003), a pluriatividade se apresenta como um fenômeno da
multiplicidade de formas de trabalho e renda das unidades domésticas agrícolas, no qual se dá
a manutenção da moradia rural e o vínculo com a agricultura. Tal fenômeno é influenciado
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por fatores externos, mas determinado pelo processo de decisão individual e/ou familiar.
Conforme destacou Schneider (2003, p. 115), “é no âmbito familiar que se discute e se
organiza a inserção produtiva, laboral, social e moral de seus integrantes, e é em função desse
referencial que se estabelecem as estratégias individuais e coletivas que visam a garantir a
reprodução do grupo.”
Para Kageyama (2003), a pluriatividade também se define como a combinação de
trabalhos agrícolas e não-agrícolas na mesma unidade doméstica. Contudo, rendas que não
fossem resultado direto do trabalho dos membros da família, como benefícios previdenciários,
aluguéis, remessas externas, entre outros, não fariam parte do portfólio que define a
pluriatividade, ainda que venham sendo fundamentais na composição dos rendimentos
familiares.
Ainda que tal conceito venha ajudando a compreender o surgimento de uma série de
novas atividades no campo, ele não é exatamente novo na sociologia rural e outras áreas que
se debruçam sobre os modos de vida dos pequenos produtores. Os trabalhos do teórico
marxista alemão Karl Kautsky e do sociólogo rural russo Alexander Chayanov, no início do
século XX, já traziam noções sobre o trabalho rural acessório e a agregação de outras
atividades não-agrícolas para a sustentação do modo de vida das famílias rurais, conforme
destacados por Schneider (2003). Segundo Kautsky (1980 apud Schneider 2003, p. 105):
“[o] capitalismo não elimina, necessariamente, as pequenas propriedades desde que
elas desenvolvam ‘formas de trabalho acessório’ (que podem ou não estar ligadas à
agricultura) que lhes permitam manter sua reprodução social.”

Em sentido semelhante, Chayanov (1974 apud Schneider 2003, p. 107) verificou que:
“em situações em que a família não dispõe de uma quantidade suficiente de terra
para suas necessidades, ou quando ‘sobram braços’ para trabalhar, ela tende a buscar
em ‘atividades artesanais e comerciais ou em outras atividades não-agrícolas’ uma
forma de ocupar a força de trabalho para garantir o equilíbrio entre trabalho e
consumo.”

O reconhecimento desse fenômeno pela academia levou à compreensão de outros
processos de reorganização das atividades agrícolas pelos pequenos produtores rurais. Além
das famílias rurais pluriativas, que combinam ocupações agrícolas e não-agrícolas entre os
membros da família, diversificando suas fontes de renda através do mercado de trabalho,
outra tipologia que pode ser destacada nessas áreas é a do produtor part-time. Segundo
Graziano da Silva (2010), esses produtores, que em muitos casos têm origem urbana, dedicam
apenas parte do seu tempo à unidade agrícola e, em geral, contratam serviços externos para
uma parte significativa de suas atividades produtivas em determinadas épocas do ano, como
na colheita da produção e na limpeza dos terrenos.
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Entre os fatores que explicam o processo de diversificação das atividades entre as
famílias rurais, além dos próprios incentivos econômicos da disponibilização de rendas
externas, se encontram também componentes de ordem subjetiva. Carneiro (2008), por
exemplo, destacou o papel da valorização da renda individualizada, disponibilizada através de
salários, na desagregação do caráter contributivo do trabalho familiar. Conforme aponta
Carneiro (2008, p. 264):
“[o] salário como forma de remuneração do trabalho fora da agricultura acaba por se
tornar um elemento de ruptura da identidade entre família e unidade de produção.
Ao se tornar uma referência também no universo doméstico, a remuneração
individualizada do trabalho acaba por minar os princípios fundados, até então, no
parentesco e sustentados na reciprocidade e na dívida moral. Primeiramente, os
filhos, e principalmente as filhas, não se sentem mais estimulados a permenecer
trabalhando com e para a família, na medida em que a renda obtida pela unidade de
produção camponesa é indivisa, ou seja, não se remunera individualmente a mão de
obra familiar; por outro lado, a renda agrícola não seria suficiente para pagar um
salário individual equivalente ao do mercado de trabalho.”

Outro fator de ordem subjetiva que suporta esse cenário de diversificação é a insatisfação dos
membros mais jovens, que têm tido maior acesso à educação formal e aos meios de
comunicação, com o trabalho agrícola. Vários autores já demonstraram que os indivíduos
mais jovens das unidades domésticas rurais têm mostrado pouca propensão em seguir nos
trabalhos agrícolas de pequena escala, quando confrontados com oportunidades externas,
devido à desvalorização do papel social do pequeno produtor (BRYCESON, 1996; RIGG;
NATTAPOOLWAT, 2001; RIGG, 2006; WILK, 2006; STEWARD, 2007; CARNEIRO,
2008). Nesse sentido, vale resgatar a discussão de Carneiro (2008, p. 264) sobre a falta de
sucessão para o chefe da unidade doméstica, destacando que “se medidas de estímulo à
permanência da população jovem no campo não forem tomadas, correremos o risco de nossos
campos virarem, à imagem de países europeus, um grande asilo de aposentados.”
No Brasil, os pequenos produtores rurais são comumente classificados como
agricultores familiares, os quais tiveram sua importância enfatizada a partir da publicação do
Censo Agropecuário do IBGE, referente ao ano de 2006, que dedicou um volume especial à
agricultura familiar (IBGE, 2006b). A definição para esse tipo de atividade utilizada no
referido documento baseou-se no conceito estabelecido pela Lei n° 11.326 de 24 de julho de
2006, que instituiu a Política Nacional da Agricultura Familiar. Em termos espaciais, essa Lei
define que a área total de tais propriedades não pode ultrapassar quatro módulos fiscais. Em
termos de organização das atividades econômicas, a mão de obra deve ser predominantemente
familiar e a direção do estabelecimento também deve se dar junto a membros da família. E em
termos de renda, um percentual mínimo dos recursos familiares deve ser originado de
atividades econômicas do seu estabelecimento. Com base nesses pressupostos, foram
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identificados 4.367.902 estabelecimentos de agricultura familiar, que representam 84,4% do
total de 5.175.489 de propriedades rurais no país. Entretanto, eles ocupam apenas 24,3% (ou
80,25 milhões de ha) da área dos estabelecimentos agropecuários brasileiros. O censo
destacou ainda o caráter essencial desses grupos para o cultivo de alimentos, ao apontar que
cerca de 60% da produção de alimentos no país é originada em estabelecimentos classificados
como familiares. Essa proporção é ainda maior em algumas culturas anuais, como a mandioca
(87%) e o feijão (70%), e ainda significativa em outras, como o milho (46%) e o arroz (34%)
(IBGE, 2006b).
A definição do conceito de agricultura familiar, entretanto, não está isenta de críticas
quanto a um suposto caráter reducionista. Alguns autores assumem que tal definição não
compreende a diversidade de contextos rurais que existem no Brasil e, considerando a força
que a agricultura familiar alcançou como política pública, seria imperativo promover uma
adequação frente às características atuais do campo brasileiro. Navarro (2010, p. 195/196),
por exemplo, destacou que:
“[...] durante os últimos 15 anos, observando-se a evolução da principal política para
a agricultura familiar, a sua implementação vem observando crescentes entraves,
exatamente porque a expressão [agricultura familiar] é limitadora, em face da
heterogeneidade estrutural que caracteriza as áreas rurais. Ou seja, se a
institucionalização de tal noção representou, em uma dada conjuntura, uma vitória
política dos pequenos produtores, antes marginalizados da ação governamental,
atualmente é expressão que vai restringindo, cada vez mais nitidamente, o
aperfeiçoamento das políticas públicas para os produtores familiares. Assim, é
urgente o debate sobre tal noção, expandindo-a em suas particularidades empíricas,
com o intuito de demonstrar a imensa diversidade social e produtiva que caracteriza
as regiões agrárias – e, como consequência, permitindo o aprimoramento da ação
pública em benefício deste imenso conjunto de produtores.”

Na Amazônia, é comum se referir aos pequenos produtores rurais, principalmente aos
residentes das várzeas, como “caboclos”. Conforme desenvolveu Adams (2002, p. 87), a
partir dos trabalhos de Parker (1985), Motta Maués (1989), Chibnik (1991), Nugent (1993) e
Harris (1999):
“[...] o termo Caboclo já teve diversos significados ao longo dos séculos (CHIBNIK,
1991). Primeiramente, o termo foi utilizado para denominar os índios domesticados
e, depois, os mamelucos. O Caboclo era o produto do processo de destribalização
das sociedades indígenas e da mistura genética do colonizador português com as
mulheres indígenas, tendo posteriormente incorporado os negros africanos e os
nordestinos (PARKER, 1985). Posteriormente, passou a ser usado para referir-se ao
habitante das áreas ribeirinhas, implicando uma ideia de atraso, preguiça, ignorância,
timidez, falta de confiança, e de modo de vida simples. Nesse sentido, o termo
possuía a mesma conotação utilizada para outras sociedades mestiças no Brasil
(caiçaras, caipiras), e refletia a ideologia racial brasileira (MOTTA MAUÉS, 1989;
CHIBNIK, 1991; NUGENT, 1993). O significado da palavra foi mudando com o
tempo, e hoje é normalmente empregado como um sinônimo de índios aculturados,
pessoas mestiças, ou habitantes das áreas rurais da Amazônia (NUGENT, 1993;
HARRIS, 1999).”
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Esse conceito carrega, portanto, vários preconceitos quanto à pobreza material e à
capacidade de manejo dos recursos por parte de tais populações. Além disso, essa definição
aproxima as famílias rurais amazônicas a uma noção de tradicionalidade, na qual se manteria
uma identidade cultural e ancestralidade, o que tem causado ambiguidades e problemas na
classificação desses grupos. As observações empíricas mostram, de fato, que os modos de
produção dos pequenos produtores rurais têm variado em um gradiente que incorpora desde
práticas agrícolas mais intensivas e sofisticadas, até as mais extensivas, oportunistas e
improdutivas. Ainda que as tecnologias dos pequenos produtores tenham vínculos com
conhecimentos tradicionais, elas estão altamente influenciadas pelas demandas de mercado.
Nesse sentido, observa-se que os processos de intensificação da agricultura respondem a
fatores como crescimento populacional, demanda de mercado, dinâmicas populacionais
internas, estrutura do domicílio e oportunidades oferecidas por agentes externos. Fatores esses
que se apresentam de forma multilinear, conectando variáveis na escala regional, local,
domiciliar e individual (BRONDÍZIO; SIQUEIRA, 1997; BRONDÍZIO et al., 2009).
Segundo Perz (2003), entre as práticas agrícolas mais comuns entre os pequenos
produtores rurais na Amazônia, estão culturas anuais, como arroz, feijão, milho e mandioca.
Tais culturas são geralmente produzidas para consumo alimentar (próprio ou venda) e
apresentam características como pouco investimento financeiro, alto investimento de trabalho,
baixo preço de venda, baixo risco, alto grau de esgotamento da terra, necessidade de abertura
de novas áreas ou investimento na terra após alguns anos e, por consequência, maior impacto
ambiental. Culturas perenes, como cacau, café, laranja, pimenta do reino, também são
recorrentes. Geralmente essas culturas são produzidas para gerar renda, sendo vendidas no
mercado para consumo em outros locais, e apresentam características como alto investimento
financeiro, elevado investimento de trabalho, preço variável (geralmente maior que anuais),
alto risco (variações de mercado), menor grau de degradação da terra e menor impacto
ambiental. Já os pastos, responsáveis pela maior parte da conversão das florestas na Amazônia
(MARGULIS, 2003; BARRETO et al., 2006), apresentam características como pouco
investimento financeiro, pouco investimento de trabalho, preço alto, valorização da terra
(visto como uma melhoria, ao retirar a floresta e preparar para o uso agrícola), baixo risco
(gado como poupança, que pode ser vendido a qualquer momento) e maior degradação da
terra.
A execução das atividades agrícolas listadas anteriormente faz com que as populações
rurais sejam os principais agentes finais de mudança de uso da terra. Nesse sentido, é
importante compreender as relações entre a tomada de decisão e o uso alterado. No entanto, a
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complexidade das variáveis que interferem nas decisões sobre o uso da terra entre os
pequenos produtores rurais desafia qualquer explicação linear ou simplista sobre o processo
de desmatamento. Algumas dessas correlações se suportam por evidências empíricas, outras
por correlações estatísticas e outras se mantêm na teoria e nos achados contraditórios. Os
eventos de desmatamento podem representar uma reação a uma oportunidade de mercado,
uma forma de aumentar o valor da terra e a legitimidade sobre a propriedade, ou um passo
adicional na constituição de uma propriedade maior. As características desses processos de
mudança de uso da terra são influenciadas pelas condições e necessidades das famílias, como
suas expectativas econômicas e sociais, a composição e tamanho das habitações, o
conhecimento sobre os recursos florestais, as experiências e preferências prévias, a tecnologia
e o capital disponíveis, a localização da propriedade em termos de distância e acessibilidade
aos centros urbanos, entre outros fatores (ANGELSEN; KAIMOWITZ, 2001; BRONDÍZIO
et al., 2009; LUDEWIGS et al., 2009).
Nesse sentido, Brondízio e outros (2009, p. 134-137) destacaram três concepções
errôneas sobre os pequenos produtores rurais e a transformação das paisagens na Amazônia:
(1) eles estão necessariamente associados a sistemas de uso da terra retrógrados, com baixa
produtividade, desmatamento intenso e produção para subsistência; (2) eles contribuem para o
desmatamento na Amazônia tanto quanto os grandes produtores rurais e (3) eles seguem um
padrão inexorável de desmatamento até serem controlados por uma ação governamental.
Ainda que seja difícil estabelecer as conexões entre os processos de tomada de decisão
e a conversão da floresta, alguns padrões são bastante claros. Observa-se, por exemplo,
correlações entre a área das propriedades e o tamanho dos desmatamentos. Quanto maior a
área da propriedade, menor a porcentagem desmatada, mas maior o desmatamento absoluto.
Nesse sentido, a contribuição dos pequenos produtores rurais tende a ser reduzida em termos
de área desmatada, mas significativa em termos de eventos de desmatamento. Dessa forma,
mesmo que os pequenos eventos de desmatamento sejam a maioria na Amazônia, eles
representam apenas cerca de 10% da área total desmatada. No entanto, dependendo da
configuração espacial dos assentamentos rurais, esses desmatamentos podem se somar e
causar um impacto ambiental significativo (BRONDÍZIO et al., 2009).
A compreensão das relações descritas nos parágrafos anteriores passa ainda pelo
vislumbre da emergência da região amazônica como componente fundamental do cenário de
mudanças ambientais globais. Um olhar mais detalhado sobre os processos de transformação
da paisagem tem mostrado as características da conversão recente da floresta, bem como a
importância histórica dos grupos humanos que passaram pela região na própria configuração
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da paisagem atual. Nesse sentido, destacar tais características é importante para reconhecer as
principais variáveis que respondem pela mudança de uso da terra entre os pequenos
produtores rurais atualmente, o que se coloca como o foco principal do próximo capítulo.
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Nas últimas décadas a Amazônia tem recebido crescente atenção da comunidade
científica nacional e internacional. Isso se justifica pela sua magnitude em termos de bioma
florestal e complexidade de relações ecológicas e sociais. Somente no território brasileiro, as
formações florestais amazônicas se estendem por mais de quatro milhões de km², que
correspondem a cerca de 35% das reservas mundiais de florestas tropicais úmidas (BRASIL,
2008a; INPE, 2008a). Estima-se que a região detenha ainda a mais elevada biodiversidade,
com um grande número de espécies endêmicas, o maior banco genético e 20% da
disponibilidade mundial de águas fluviais (IBGE, 2004a). Além das características naturais,
os estados que compõem a Amazônia Legal Brasileira11 apresentam, entre seus 25 milhões de
habitantes, uma rica diversidade social, decorrente de um processo histórico de migrações e
miscigenação. A maioria desses habitantes (72%) está concentrada em áreas urbanas e
depende da economia de mercado globalizada para suprir suas atividades de subsistência,
fazendo com que suas relações com a floresta sejam indiretas e difusas. Ainda assim, existem
pelo menos sete milhões de pessoas vivendo em áreas classificadas pelo IBGE (2006a) como
rurais e indígenas, as quais exercem o papel de agentes diretos da transformação das
paisagens amazônicas.
Além da ampliação do conhecimento científico, a pressão pela conservação da
Amazônia também tem aumentado em diversos níveis da sociedade brasileira e internacional.
A emergência da questão ambiental nas últimas décadas possibilitou a articulação de diversos
movimentos sociais de cunho ambientalista (LEFF, 2001), com uma extensa pauta de
reivindicações e propostas de harmonização da relação entre as sociedades modernas e a
natureza. Dentre essas reivindicações, a conservação dos remanescentes das florestas
tropicais, entre eles, a Amazônia, se coloca como uma das mais proeminentes.

11

A Amazônia Legal Brasileira foi estabelecida em 1966, conforme o artigo 2º da Lei 5.173 de 27 de outubro
daquele ano. Tal classificação passou a abranger a área compreendida pelos Estados do Acre, Pará e Amazonas,
pelos Territórios Federais do Amapá, Roraima e Rondônia, e ainda pelas áreas do Estado de Mato Grosso a norte
do paralelo de 16º, do Estado de Goiás a norte do paralelo de 13º e do Estado do Maranhão a oeste do meridiano
de 44º, totalizando uma área de 5.088.688 km² (BRASIL, 1966; 2008b). Dentro dos limites da Amazônia Legal
Brasileira existem tipos vegetacionais distintos, como florestas ombrófilas, cerrados, matas de transição e até
uma parte do pantanal. O bioma amazônico, chamado também de floresta amazônica, representa cerca de
4.200.000 km² (aproximadamente 80% do total) (BRASIL, 2008a).
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A maior visibilidade para as questões ambientais, proporcionada tanto pelas
publicações científicas, quanto pela articulação dos movimentos ambientalistas, tem permitido
que os processos de mudança de uso da terra na Amazônia se tornem mais evidentes. Dessa
forma, tem se reconhecido que fatores como a execução de políticas públicas inadequadas, a
lógica de desvalorização da terra e da floresta em pé e a ausência das instituições estatais
determinaram os principais vetores de transformação de grande escala das paisagens na
região, como a expansão da atividade agropecuária e da exploração madeireira (MARGULIS,
2003; BARRETO et al., 2006; LUI; MOLINA, 2009). Ainda que o esforço governamental
recente tenha resultado em quedas significativas nas taxas de desmatamento, o balanço das
últimas quatro décadas é extremamente negativo. Nesse período, estabeleceu-se uma
dinâmica de supressão das paisagens que resultou no desmatamento de mais de 750.000 km²,
totalizando cerca de 15% da Amazônia Legal Brasileira (Figura 2 e 3) (LUI; MOLINA, 2009;
INPE, 2012).

Figura 2 – Distribuição espacial do desmatamento
acumulado na Amazônia Legal Brasileira até
2007, com destaque para as áreas de fronteira
agrícola em Rondônia, Mato Grosso e Leste do
Pará (BRASIL, 2008b)

Figura 3 – Exemplo do resultado final do processo
de desmatamento na Amazônia. A
imagem acima mostra um talhão no qual
a soja foi recém colhida, na cidade de
Santarém, em 2011

Apesar dos significativos avanços proporcionados pela ampliação do interesse
científico sobre as questões amazônicas, boa parte desse conhecimento tem se referido às
consequências dos processos que ocorrem em grande escala, com destaque para as questões
relativas às mudanças climáticas. Ainda que fundamental para compreensão do papel da
Amazônia nas questões globais, a ênfase nessa escala de análise continua colaborando, de
maneira geral, para a consolidação de uma visão parcial da realidade da região, na qual a
floresta se apresenta como uma entidade natural homogênea que domina e subjuga as
dimensões humanas. Sob esse contexto, as características ambientais se apresentam através de
variáveis limitantes, enquanto as características sociais das populações que ocupam a floresta
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se apresentam como uma constante, suprimindo a dimensão histórica (ADAMS;
MURRIETA; NEVES, 2006).
Nesse sentido, faz-se necessário um maior esforço para a compreensão dos processos
que ocorrem em escalas regionais e locais na Amazônia. A atenção às taxas de desmatamento
nacionais, por exemplo, podem esconder processos locais importantes de manutenção e
regeneração da floresta (TUCKER; SOUTHWORTH, 2009). Dessa forma, existe ainda muito
a se pesquisar e aprender sobre as características das populações rurais amazônicas, como os
modos de vida, as formas de uso de recursos e os processos de transformação da paisagem
(ADAMS, 2002). Uma consulta aos bancos de dados de teses (USP, Unicamp, CAPES) e
publicações científicas (Scielo, ISI, Scopus) revela que ainda são poucos os trabalhos sobre o
uso de recursos por parte dessas populações na Amazônia brasileira. Tais informações são
fundamentais para uma maior eficiência das políticas públicas, assim como para uma
conceituação mais justa desses grupos. Conforme coloca Brondízio (2009, p. 325):
“como em muitas populações indígenas e camponesas no mundo, comunidades
rurais amazônicas tendem a ser invisíveis quando satisfazem suas necessidades e
altamente visíveis quando geram impactos ambientais. Em parte, essa é a maneira
pela qual a comunidade científica retrata e representa essas comunidades, sejam
indígenas, caboclos ou de colonos.”

A necessidade de mais estudos não encobre, contudo, uma mudança de paradigma que
está em curso no que concerne à compreensão da relação entre os seres humanos e a floresta
amazônica. Trabalhos realizados nos últimos 20 anos têm evidenciado o efetivo papel das
populações humanas como agentes de transformação da paisagem na região, em pelo menos
11.000 anos de coexistência, colocando o uso da terra como uma expressão espacial,
comportamental e mensurável das ações humanas (BALÉE, 1989; DENEVAN, 1992;
ROOSEVELT et al., 1996; MANN; 2001; PETERSEN; HECKENBERGER; NEVES, 2001;
ZARIN

et

al.,

2001;

ADAMS,

2002;

RAFFLES;

WINKLERPRINS,

2003;

HECKENBERGER et al., 2003; HORNBORG, 2005; ADAMS; MURRIETA; NEVES, 2006;
BALÉE; ERICKSON, 2006; SCHAAN et al., 2007; ERICKSON, 2008; BRONDÍZIO, 2009;
MORAN; OSTROM, 2009).
Para caracterizar essa mudança de paradigma, é importante ressaltar também a
reconstrução do conceito de paisagem a partir da inserção da dimensão histórica, bem como
sua utilização como unidade de análise. Vários autores vêm definindo a paisagem, de maneira
geral, como o resultado material da história das ações humanas sobre a natureza
(BERTRAND, 1971; SANTOS, 1996; BALÉE, 2006; ERICKSON, 2008). Essa ideia pode
ser remetida ao trabalho de Sauer (1925), que definiu paisagens culturais como “[...] formadas
a partir de paisagens naturais, pela ação de um determinado grupo cultural. A cultura é o
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agente, a natureza é o meio e a paisagem cultural é o resultado”. Balée (1989) realizou uma
aplicação desse conceito ao definir o termo “florestas culturais”, a partir da percepção de que
as ações humanas do passado tiveram um papel importante na composição dos elementos que
formam as florestas de terra firme da Amazônia atual.
Nesse sentido, a região amazônica, que durante centenas de anos permaneceu sob a
alcunha de uma “floresta virgem”, tem oferecido exemplos contundentes da existência de
florestas culturais. O próprio Balée (1989) observou que pelo menos 11,8% da floresta de
terra firme da Amazônia brasileira possui origem antrópica, totalizando quase 390.000 km²,
mensurados através da distribuição espacial de formações que não ocorreriam naturalmente,
como florestas de bambu, castanhais e florestas de cipós. Denevan (1992) reforça ainda o
caráter acumulativo das alterações na comunidade biótica, já que a floresta tropical levaria de
60 a 80 anos para recuperar biodiversidade e de 140 a 200 anos para recuperar biomassa.
Partindo de um pressuposto de 15.000 anos de ocupação humana, Denevan (1992) estima que
40% das florestas latino-americanas estejam em estado de sucessão florestal secundário
devido à pressão antrópica. Já observando o potencial de transformação da paisagem operado
a partir do estabelecimento de sociedades mais complexas, Magalhães (2008) estima que 60%
da floresta amazônica possa ter experimentado algum nível de manejo antrópico, ainda no
período pré-colombiano.
Além do desenvolvimento da compreensão sobre o passado amazônico, trabalhos que
têm como foco os modos de vida e o uso da terra das populações locais vêm observando
questões importantes nos últimos anos. Tais questões se referem, por exemplo, às categorias e
à extensão de modificações na comunidade florestal, à criação de solos antropogênicos (terra
preta, terra mulata), à construção de estruturas de terra (estradas, trilhas, diques e aterros), à
relevância das atividades econômicas e às consequências dos novos arranjos produtivos e
institucionais para a configuração da floresta.
Raffles e WinklerPrins (2003), por exemplo, destacam a importância das
transformações físicas das paisagens das várzeas, que podem ser equivalentes às observadas
na terra firme, mostrando que tais alterações podem ser interpretadas como uma atividade
lógica e pragmática para economia de tempo e de recursos por parte das comunidades.
Brondízio (2006) aponta que algumas áreas produtivas na Amazônia desafiam a noção
tradicional de agricultura que domina a paisagem e remove a floresta, já que alguns grupos
criaram sistemas agroflorestais diversos, que minimizam o risco da ausência de recursos nas
comunidades. Castro (2006) observa que, mesmo compartilhando características semelhantes,
como história de ocupação e uso de recursos, variáveis ambientais e pressões externas, as
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populações do Baixo Amazonas não apresentam homogeneidade de padrão de atividades
econômicas, como observou também Lima (2006). Algumas das populações rurais
amazônicas demonstram conhecimento e aproveitamento das oportunidades econômicas,
realizando produção de bens destinados especificamente ao mercado (BRONDÍZIO, 2006;
CASTRO, 2006; LIMA, 2006). Já Tucker e Ostrom (2009, p. 127) ressaltam a importância
das informações e do conhecimento local para a caracterização das transformações das
paisagens, ao afirmar que “a avaliação dos usuários locais sobre suas próprias florestas
constitui informação valiosa para compreender o comportamento deles”.
A compreensão das alterações físicas na paisagem está intrinsicamente ligada ao
conhecimento do contexto em que estão inseridos e dos motivos que levam os agentes de
mudança a optar pela conversão do uso da terra. Nesse sentido, Lambin e colaboradores
(2001) destacaram algumas das condições comuns identificadas em áreas com alto grau de
mudança de uso da terra, como: (1) economias estatais fracas nas áreas de fronteiras
florestais; (2) instituições em transição ou ausentes em regiões em desenvolvimento; (3)
inovações e intensificações induzidas para as práticas agropecuárias; (4) aspirações à
urbanização das áreas rurais; (5) novas oportunidades econômicas ligadas a novas demandas
de mercado; (6) mudanças na política econômica ou investimento de capitais e (7)
intervenções governamentais ineficientes ou inapropriadas. Já Kaimowitz e Angelsen (1998)
realizaram uma ampla revisão sobre o conjunto de variáveis que levam à mudança de uso da
terra em florestas tropicais, em várias partes do mundo. Baseados em aproximadamente 150
trabalhos sobre modelos quantitativos de desmatamento, esses autores desenvolveram um
modelo conceitual que destaca um fluxograma da tomada de decisão sobre a conversão da
floresta, incluindo pequenos e grandes produtores, através de diferentes níveis de influência
(Figura 4). Esse fluxograma se desloca por quatro níveis de variáveis que respondem pelos
processos de mudança de uso da terra: (1) as variáveis de nível macro e os instrumentos de
políticas, como preços mundiais das commodities, tecnologias de produção existentes,
tendências macroeconômicas e políticas governamentais; (2) os parâmetros de decisão dos
agentes de mudança de uso da terra, como preços locais da produção, custos com mão de
obra, condições de transporte da produção, tecnologias disponíveis para o produtor, regime de
propriedade da terra e características ambientais; (3) as variáveis de escolha, como
distribuição dos tipos de uso da terra no lote, alocação da mão de obra, migração dos
indivíduos da família, investimento do capital disponível e perspectivas de consumo e (4) as
características dos agentes de mudança de uso da terra, como composição familiar da unidade
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doméstica, objetivos e preferências quanto às atividades produtivas, recursos e conhecimentos
inicialmente disponíveis e atributos culturais (KAIMOWITZ; ANGELSEN, 1998, p. 9).

Figura 4 – Modelo conceitual de mudança de uso da terra em florestas tropicais, destacando o fluxograma do
processo de desmatamento (adaptado de Kaimowitz e Angelsen, 1998)

A partir da revisão apresentada por Kaimowitz e Angelsen (1998), é possível verificar
que o desmatamento tende a ser maior quando: (1) as áreas florestadas são mais acessíveis;
(2) os preços dos produtos agrícolas e das madeiras exploradas são mais altos; (3) os
pagamentos e salários dos serviços rurais são mais baixos e (4) há mais oportunidades de
comercialização com mercados externos. Outras variáveis, como (5) as características da
população, (6) os processos migratórios, (7) aumento da produtividade agrícola, (8) preços
dos insumos, (9) condições de compra e venda das terras, (10) segurança e estabilidade da
posse da terra e (11) pobreza e nível de renda da unidade doméstica, também interferem nas
taxas de desmatamento. Contudo, suas inter-relações são mais complexas e não é possível
estabelecer uma generalização a partir dos trabalhos revisados. Seria necessário, portanto,
conduzir mais estudos, nos quais se observem os contextos regionais e locais de mudança de
uso da terra, levando à construção de um modelo conceitual mais aprimorado. É exatamente
nessa escala de inferência que o presente trabalho pretende contribuir, ao oferecer uma análise
longitudinal sobre as mudanças na composição familiar, nos indicadores de consumo, no nível
de renda, na produção agrícola e no uso da terra entre pequenos produtores rurais da região de
Santarém.
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4 CARACTERÍSTICAS DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS: APOSENTADORIA RURAL,
PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E O BOLSA FAMÍLIA
Considerando que as hipóteses do presente trabalho assumem importantes efeitos dos
programas de previdência e dos benefícios sociais sobre o uso da terra, cabe fazer uma breve
descrição sobre a origem e o funcionamento dessas fontes de renda, as quais têm alterado
significativamente a quantidade de recursos disponíveis para as UDs na região em estudo.
Um importante marco que inicia a história do apoio a grupos vulneráveis por parte do
Estado é o The Poor Relief Act, estabelecido no ano de 1601, pela Inglaterra. Esse decreto,
promulgado durante o reinado de Elizabete I (1588-1603), permitia que os indivíduos em
situação de pobreza e incapacidade de trabalhar recebessem auxílios, que iam desde dinheiro,
alimentos e roupas, até abrigo e oportunidades de trabalho. Os recursos para essas doações
eram obtidos através de impostos pagos pelos proprietários de terras e eram administrados
pelas igrejas. Depois desse primeiro ato, o sistema foi sendo aprimorado pela coroa inglesa,
com a publicação de novos decretos, como o Settlement Act (1662), o Workhouse Test Act
(1723), o Gilbert’s Act (1782) e o Speenhamland (1795) (HANDEL, 2009).
No final do século XIX, já com uma classe de trabalhadores bem definida, surgiu o
primeiro sistema previdenciário organizado por um governo, na Alemanha. O chanceler Otto
von Bismarck criou, em 1889, um sistema nacional que assegurava o pagamento de uma
pensão aos trabalhadores da indústria, comércio e agricultura que completassem 70 anos ou
mais. Esse sistema foi adotado, na sequência, por países como a Áustria e a Hungria. Já na
década de 1920, a maioria dos países da Europa oferecia sistemas previdenciários à
população. Ainda que o objetivo principal da aposentadoria fosse amparar trabalhadores que
atingissem idade avançada, ficassem inválidos ou se tornassem incapacitados para exercer
qualquer tipo de profissão, a criação do benefício teve também um caráter político, ao se
propor a colaborar com a contenção de ideias socialistas, que se espalhavam pelo continente
europeu (BALERA, 2012).
O Brasil não demorou em acompanhar os países da Europa no estabelecimento dos
benefícios previdenciários. Ainda no final do século XIX, já havia sido criado o primeiro
decreto que instituía o direito à aposentadoria, contemplando os funcionários dos Correios. A
aplicação das aposentadorias ganhou reforço institucional a partir da criação da Lei Eloy
Chaves (Decreto n° 4682, de 24 de janeiro de 1923). Essa Lei criou a Caixa de
Aposentadorias e Pensões para os funcionários das empresas ferroviárias, com benefícios que
se estendiam também as suas famílias. A partir desse texto, houve a consolidação da base do
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sistema previdenciário brasileiro e outras categorias passaram gradualmente a ser
beneficiadas. Em 1° de maio de 1943, foi aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), através do Decreto-Lei n° 5452, no qual se estabeleceu também o primeiro projeto de
Consolidação das Leis de Previdência Social. No entanto, foi só em 1960, através da Lei n°
3807, que a legislação referente aos institutos de aposentadorias e pensões foi unificada, com
a criação da Lei Orgânica de Previdência Social. Nesse momento, a previdência social já
beneficiava todos os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais passaram a ser
contemplados em 1963, com a criação do Fundo de Assistência e Previdência ao Trabalhador
Rural (FAPTR). No entanto, a baixa disponibilidade de recursos para esse fundo praticamente
inviabilizava o pagamento de aposentadorias e a assistência ficou limitada a atendimentos
médicos e sociais. Em 1971, a Lei Complementar n° 11 criou o Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural (Prorural), que finalmente instituiu o pagamento de aposentadorias e
pensões por idade, invalidez, auxílio-funeral e outros benefícios para os trabalhadores e seus
familiares. Ainda assim, os benefícios só eram concedidos aos trabalhadores acima de 70 anos
e o valor era de meio salário mínimo. No caso das pensões, o valor era de 70% da
aposentadoria. As mulheres só seriam beneficiadas se fossem chefes da família ou
assalariadas rurais (BRUMER, 2002; MONTEIRO, 2008; MARIANO DA SILVA; LOPES,
2009).
Foi só a partir da Constituição Federal de 1988 que os agricultores familiares e
assalariados rurais, tanto homens como mulheres, passaram a integrar o Regime Geral da
Previdência Social, com igualdade de direitos em relação aos trabalhadores urbanos. Naquele
ano, a Constituição estabeleceu o princípio da isonomia entre os trabalhadores e a
universalidade da cobertura previdenciária. Com isso, houve a elevação do valor recebido na
área rural, que passou para um salário mínimo, bem como a conquista de outros direitos,
como a redução da idade mínima para a aposentadoria dos homens para 60 anos, a extensão
do direito à pensão por morte para os homens e a extensão do direito de aposentadoria para as
mulheres a partir dos 55 anos (SUGAMOSTO, 2007; BRASIL, 2010a).
No sistema previdenciário atual, o trabalhador rural ocupa a categoria de segurado
especial. Dessa forma, não é necessário fazer contribuições para o sistema para ter direito aos
benefícios. No entanto, é necessário que se comprove a sua condição de pequeno trabalhador
rural e seu vínculo com a terra. Essa comprovação se dá através de documentos como o
cadastro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), os blocos de
notas do produtor, as notas fiscais de entrada dos produtos agrícolas nos locais de venda, as
declarações dos sindicatos e outras associações comprovando as atividades rurais, entre
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outros. Para conseguir o benefício, o trabalhador precisa ter um tempo mínimo de execução
das atividades rurais (aproximadamente 15 anos, dependendo do ano de início) e o tamanho
da terra não pode ser superior a quatro módulos fiscais (BRASIL, 2012f)12. Em Santarém,
observou-se que o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) possui uma
forte atuação no sentido de intermediar a obtenção das aposentadorias e pensões por parte dos
seus filiados13.
Considerando que o envelhecimento da população é um dos principais fenômenos
demográficos do século XX, e tende a ser ainda mais relevante no século XXI, é importante
conhecer alguns dos números da população potencialmente beneficiada pelas aposentadorias.
Esse fenômeno terá um impacto relevante a partir da inserção dos indivíduos no sistema
previdenciário, tanto em termos do orçamento governamental quanto para a introdução de
recursos na economia local. Em todo o Brasil, existiam cerca de 14,5 milhões de pessoas com
60 anos ou mais em 2000. Em 2010, esse número passou para 20,6 milhões de pessoas
(crescimento de 42%). Em 2000, 2,7 milhões de pessoas com 60 anos ou mais viviam em
áreas rurais. Em 2010, esse número foi de 3,3 milhões (crescimento de 22%). Especificamente
nos municípios de Santarém e Belterra, existiam cerca de 5900 pessoas com 60 anos ou mais
vivendo em áreas rurais em 2000. Em 2010, esse número saltou para aproximadamente 7700
pessoas (crescimento de 30,5%) (IBGE, 2012).
Levando em conta os outros benefícios além da aposentadoria, como pensões e
auxílios temporários, o número total de beneficiários no Brasil é ainda maior. Conforme
destacado na introdução, em 2010, quase 28 milhões de pessoas recebiam algum benefício da
previdência social. Dessas, 8,4 milhões residiam em áreas rurais. Em Santarém e Belterra, são
quase 37.000 pessoas recebendo os benefícios, sendo que aproximadamente 5400 estão nas
áreas rurais (BRASIL, 2012b). O valor médio dos benefícios da previdência social também
apresentou uma elevação importante, acompanhando o aumento do salário mínimo. Em 2003,
a média era de R$ 557,98 para áreas urbanas e R$ 298,07 para áreas rurais. Em 2010, esses
valores subiram para R$ 847,56 para áreas urbanas e R$ 511,03 para áreas rurais. Dessa
forma, somando o crescimento do número de beneficiários com o aumento do valor dos
benefícios, o valor total injetado pela previdência social na economia de Santarém e Belterra
passou de R$ 96.320.364,00 em 2003 para R$ 242.031.245,00 em 2010 (BRASIL, 2012b).
A ordem de grandeza desses números revela uma informação significativa.
Considerando que o PIB de Santarém e Belterra, somados, foi de R$ 1.008.943.000,00 em
12
13

Ver definição do módulo fiscal na página 75.
Ver maiores detalhes sobre a atuação do STTR nas páginas 109 e 110.
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2003 (IBGE, 2012), 9,55% de todos os recursos movimentados nessas cidades foi composto
pelos valores introduzidos pelos benefícios previdenciários. Já em 2010, considerando que o
PIB dos dois municípios somados foi de R$ 1.834.010.000,00 (IBGE, 2012), a porcentagem
foi ainda maior: 13,20%. Conforme será observado no capítulo 6, essas proporções
ultrapassam a totalidade de outros setores da economia dessas cidades, inclusive a própria
atividade agropecuária.
Além de todas as mudanças na escala macro destacadas anteriormente, a introdução
das aposentadorias e pensões no orçamento doméstico tem trazido efeitos relevantes no modo
de vida das famílias rurais, reorganizando a função prática e simbólica dos membros das UDs.
Considerando a importância dessas novas fontes de renda, Sugamosto (2007) observou,
através dos trabalhos de Camarano e El Ghaouri (1999) e Camarano e Medeiros (1999), que o
acesso às aposentadorias está invertendo o papel dos idosos na UD, tirando-os da condição de
dependentes e colocando-os na condição de provedores. Nesse sentido, Schwarzer e Querino
(2002) pontuaram algumas das consequências dos benefícios previdenciários nas áreas rurais,
como a redução da pobreza, o maior acesso a remédios e serviços privados de saúde, o apoio a
filhos e netos desempregados, a construção e reformas das moradias, a redistribuição de
renda, um “seguro” agrícola para pequenos produtores, e considerando o baixo orçamento
público de algumas localidades, um importante suporte à economia local.
Em relação a uma possível utilização dos recursos das aposentadorias e pensões nas
atividades agrícolas, o que se relaciona diretamente com as perguntas do presente trabalho,
Camarano e El Ghaouri (1999, p. 304) destacaram que:
“[Na] área rural, [o idoso], de posse do benefício da aposentadoria rural, tem se
responsabilizado não só pelo sustento familiar, mas também por contribuir com um
excedente para a pequena produção agrícola. A dependência da família em relação
ao idoso é ainda maior nas classes de renda mais baixas.”

Existe, no entanto, uma grande dificuldade em separar os recursos da aposentadoria
das outras fontes de renda obtidas pelos membros da família no momento de definição do
investimento na atividade agrícola (BIOLCHI; SCHNEIDER, 2002). Ainda assim, Sugamosto
(2007), em pesquisa realizada em comunidades rurais do Paraná, verificou que a entrada da
aposentadoria tem o potencial de liberar a renda obtida com os excedentes da produção
agrícola para o reinvestimento na propriedade. Mesmo que esse fenômeno seja relativamente
claro e o acesso às aposentadorias e pensões aumente a capacidade de investimento das
famílias, o cenário captado em Santarém não demonstrou exatamente um crescimento das
atividades agrícolas entre os beneficiários do sistema de previdência, como será observado no
capítulo 9.

61

Nesse sentido, conhecer o efeito das aposentadorias e pensões sobre a produção
agrícola entre pequenos produtores rurais demanda uma abordagem comparativa, na qual se
realize um relativo controle das outras variáveis que interferem no processo produtivo, como
a disponibilidade de mão de obra familiar e local, os recursos inicialmente disponíveis, os
preços e as condições de comercialização da produção local, um possível apoio técnico, os
usos anteriores da terra, entre outros.
Além das aposentadorias e pensões bancadas pelos sistemas previdenciários, outra
forma de assistência social provida pelo Estado que ganhou força foram os programas de
transferência de renda condicionais (ou conditional cash transfers, CCTs, em inglês). Através
de tais programas, é oferecido um recurso financeiro a grupos em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, geralmente famílias de baixa renda. A contrapartida exigida, ou
condicionalidade, normalmente se refere à matrícula de crianças nas escolas e o
acompanhamento médico regular da família. O objetivo geral dos CCTs é romper o ciclo de
pobreza intergeracional, através do desenvolvimento do capital humano, principalmente nos
indivíduos mais jovens (SOARES et al., 2007; RESENDE; OLIVEIRA, 2008; FEISZBEIN et
al., 2009).
Os CCTs surgiram com destaque na América Latina a partir de meados da década de
1990. O primeiro programa em escala nacional foi o Progresa, do México, iniciado em 1997,
destinado a pequenas cidades rurais pobres espalhadas pelo país. Em 2002, o programa passou
a incorporar também famílias urbanas em cidades um pouco maiores, e foi renomeado como
Oportunidades. O número de beneficiários no México chega, hoje, a 5,8 milhões de famílias
(SOARES et al., 2007, MÉXICO, 2012). Atualmente, quase todo o continente latinoamericano possui programas nacionais de CCTs, como o Chile Solidario (Chile), Familias en
Acción (Colômbia), o Familia Argentina (Argentina) e o Bono de Desarrollo Humano
(Equador). Outros países em desenvolvimento da África e Ásia também têm oferecido tais
benefícios para tentar reverter o quadro de pobreza entre os níveis mais vulneráveis da
população (Figura 5). Em países desenvolvidos, algumas iniciativas pontuais de CCTs
também foram implementadas, como o Opportunity NYC (cidade de Nova York), que
transferia recursos para famílias residentes em alguns dos bairros menos favorecidos da
cidade, com o objetivo de melhorar a educação infantil, as condições de saúde da família e as
oportunidades de trabalho para os adultos. Diferentemente dos programas latino-americanos,
o Opportunity NYC foi financiado basicamente por recursos privados, sendo que o programa
foi encerrado em setembro de 2010 (SOARES et al., 2007; FEISZBEIN et al., 2009; NEW
YORK, 2012).
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Figura 5 – Países que ofereciam programas de transferência de renda, em 1997 e 2008 (adaptado de FEISZBEIN
et al., 2009)

No Brasil, a primeira iniciativa de programas de CCTs se deu com o Projeto de Lei n°
2561, de autoria do senador Eduardo Suplicy, que instituía o Programa de Garantia de Renda
Mínima. O projeto foi aprovado pelo Senado em dezembro de 1991, mas nunca foi votado
pela Câmara dos Deputados. Com base nesse projeto, iniciativas locais de CCTs foram
implementadas a partir de 1995. A primeira delas foi no município de Campinas, São Paulo,
através do Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima. Ainda em 1995, iniciativas
semelhantes foram lançadas em Brasília, Distrito Federal e Ribeirão Preto, São Paulo. Todos
os programas transferiam recursos financeiros às famílias, conforme limites específicos de
renda per capita, exigindo contrapartidas educacionais dos beneficiários (ROCHA, 2005;
SOARES; SÁTYRO, 2009).
Em 1996, surgiu o primeiro programa nacional de CCT: o Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil. Os principais alvos desse programa eram as crianças de 7 a 15 anos que
trabalhavam em atividades perigosas ou degradantes, principalmente em áreas rurais, como
cultivos de cana-de-açúcar ou carvoarias. As condicionalidades se referiam ao afastamento do
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trabalho nas condições citadas acima e à frequência de escolar de, pelo menos, 75% ao ano
(SOARES; SÁTYRO, 2009). Já em 2001, as experiências municipalizadas de CCTs
relacionadas às contrapartidas educacionais levaram à criação do segundo grande programa
nacional de CCT: o Bolsa Escola. O Bolsa Escola foi criado a partir das iniciativas de
nacionalização dos programas sociais no segundo mandato do presidente Fernando Henrique
Cardoso (1999-2002) com o objetivo de promover o maior acesso à educação entre crianças
em condições de vulnerabilidade socioeconômica (DRAIBE, 2003). A condicionalidade desse
programa consistia na frequência mínima de 85% à escola para crianças de seis a 15 anos. O
benefício era concedido a famílias cuja renda per capita se situava abaixo de R$ 90,00
mensais, e o valor da bolsa era de R$ 15,00 por criança, com um teto de R$ 45,00 mensais por
família. A responsabilidade pelo programa era do Ministério da Educação (RESENDE;
OLIVEIRA, 2008; SOARES; SÁTYRO, 2009). Ainda em 2001, foi criado o Bolsa
Alimentação, que transferia R$ 15,00 mensais por criança entre zero e seis anos, com um
limite de R$ 45,00 por família. As contrapartidas do programa se referiam ao oferecimento do
aleitamento materno, realização de exames pré-natais nas gestantes e à vacinação das
crianças. A administração desse programa estava sob responsabilidade do Ministério da Saúde
(SOARES; SÁTYRO, 2009).
Na tentativa de identificar as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica
e priorizar o oferecimento dos benefícios de CCTs, o Governo Federal criou, também em
2001, o Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Esse
cadastro tinha ainda o objetivo de padronizar a coleta de informações por parte dos entes
públicos e de possibilitar a expansão dos programas de CCTs. Para serem inseridas no
cadastro, as famílias devem apresentar uma renda mensal de até meio salário mínimo por
pessoa ou uma renda mensal total de até três salários mínimos. Atualmente, o sistema conta
com mais de 21 milhões de famílias, ou mais de 85 milhões pessoas inscritas (BRASIL,
2012g).
Em 2003, já sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi criado mais um programa
nacional de CCT: o Cartão Alimentação. Através desse programa, se dava uma transferência
de R$ 50,00 para famílias cuja renda per capita fosse menor que meio salário mínimo. Nesse
caso, os recursos deveriam ser usados exclusivamente para a compra de alimentos (SOARES;
SÁTYRO, 2009).
Ainda que a concessão dos benefícios estivesse atingindo um número importante de
famílias, a manutenção de pelo menos quatro grandes programas de transferência de renda
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nacionais estava apresentando dificuldades quanto à gestão em órgãos distintos. Conforme
observaram Soares e outros (2007, p. 3):
“Each of these programs has its own financing, implementing agency,
conditionality, and information system. As their control systems did not exchange
information, one family could receive all four transfers while another, equally
needy, could receive none. The values of the transfers were not harmonized so that
the Federal Government was inevitably engaged in transferring different amounts to
similar individuals. The programmes were run by different agencies that had
virtually no coordination among themselves.”14

A resposta do Governo Federal para esse cenário foi a unificação dos quatro principais
programas de CCT: o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o Bolsa Escola, o Bolsa
Alimentação e o Cartão Alimentação. Além disso, o governo integrou ainda o Auxílio Gás,
que era um programa de transferência de renda sem condicionalidades, administrado pelo
Ministério de Minas e Energia, que concedia R$ 15,00 a cada dois meses para famílias de
baixa renda. Através da Medida Provisória n° 132 de 20 de outubro de 2003, posteriormente
convertida em lei pela Lei n° 10.836 de 9 de janeiro de 2004, foi estabelecida a unificação dos
programas, através da criação do Programa Bolsa Família (PBF) (SOARES; SÁTYRO, 2009;
BRASIL, 2010b; 2012a).
O objetivo geral do PBF, como em outros programas de CCT, é promover o alívio
imediato de situação de pobreza através de uma garantia de renda mínima. Através das
condicionalidades desse programa, espera-se proporcionar um maior acesso a serviços
públicos básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social. Como já apresentado na
introdução, o PBF é direcionado a famílias pobres, definidas por um limite de renda mensal
per capita de até R$ 140,00. Já a manutenção no programa é condicionada à frequência
mínima de 85% por parte das crianças e adolescentes nas escolas, à atualização das vacinas
das crianças menores de sete anos e ao acompanhamento da saúde das mulheres gestantes e
nutrizes, através de exames pré-natais e das condições dos recém-nascidos. O valor do
benefício mensal recebido por cada família pode variar entre R$ 32 e R$ 306, conforme o
número (um a cinco) e a idade dos filhos (zero a 17 anos). Famílias em situação de pobreza
extrema, que representa uma renda per capita abaixo de R$ 70,00 mensais, também podem
receber o benefício, mesmo que não tenham filhos. Nesses casos, é pago o valor do benefício
básico, de R$ 70,00 mensais (BRASIL, 2012a).

“Cada um desses programas tem seu próprio financiamento, agência de implementação, condicionalidade e
sistema de informação. Como seus sistemas de gerenciamento não trocam informações, uma família poderia
receber todos os quatro benefícios, enquanto outra, igualmente necessitada, poderia receber nenhum. Os valores
dos benefícios não foram hamornizados, de forma que o Governo Federal estava inevitavelmente comprometido
em transferir diferentes quantidades para indivíduos em condições similares. Os programas eram dirigidos por
diferentes agências, que tinham, virtualmente, nenhuma coordenação entre elas.”
14
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Apesar de possuir uma coordenação centralizada no Ministério de Desenvolvimento
Social e Combate à Pobreza (MDS), o cadastramento e operação do PBF se dão em nível
municipal, sendo que os pagamentos são administrados pela Caixa Econômica Federal (CEF)
e realizados através de cartões magnéticos e saques em terminais bancários. Existe ainda um
sistema de monitoramento do PBF, através da análise do Cadastro Único, que é o mecanismo
de acesso aos programas sociais do Governo Federal. Tal monitoramento se dá através do
cruzamento dos dados com outras bases nacionais, como a Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS), produzida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS), produzida pelo Ministério da Previdência Social
(MPS) e a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além disso, a cada dois anos,
no máximo, as prefeituras devem atualizar as informações das famílias, de forma a permitir,
se for o caso, o recadastramento no PBF e a continuidade dos pagamentos dos benefícios
(BRASIL, 2012g).
A abrangência do programa, as características do público alvo e a gestão
descentralizada fizeram com que o PBF se tornasse o maior programa de transferência de
renda condicional do mundo (HALL, 2008; BRASIL, 2010b). Em 2011, foram
disponibilizados cerca de 17 bilhões de reais para a execução do programa, o que permitiu o
atendimento de mais de 13 milhões de famílias, o que corresponde a cerca de 53 milhões de
pessoas, ou 27% da população total do país (BRASIL, 2012a). Considerando a magnitude
desses números, uma série de trabalhos tem avaliado os efeitos do PBF sobre as famílias
atendidas, principalmente sobre a distribuição de renda, o nível de pobreza, a frequência
escolar, as condições nutricionais e até mesmo a percepção da população em geral sobre o
estabelecimento do programa.
Nesse sentido, Soares e colaboradores (2007), por exemplo, identificaram uma
diminuição da desigualdade social, através da análise do Coeficiente de Gini, a partir da
introdução dos CCTs, não só no Brasil, mas também no México e no Chile. Já Resende e
Oliveira (2008) e Duarte e outros (2009), verificaram um aumento do consumo em geral e dos
gastos com alimentação entre as famílias beneficiárias. Soares e Sátyro (2009) destacaram que
o PBF tem tido um pequeno efeito sobre diminuição da pobreza, devido aos baixos valores
transferidos, ainda que o programa venha sendo importante para a redução da pobreza
extrema. Glewwe e Kassouf (2008) e Silveira Neto (2010) constataram, a partir de diferentes
amostras, que houve um aumento da frequência escolar entre as crianças de famílias
beneficiárias, atendendo a um dos objetivos do programa. Andrade e colaboradores (2007)
observaram que o PBF não tem tido efeitos significativos sobre o estado nutricional das
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crianças, o que pode apontar a necessidade de um programa complementar para melhorar as
condições de alimentação das famílias atendidas. Castro e outros (2009), utilizando dados de
todo o país, mostraram que a maioria da população brasileira apoia e vê aspectos positivos do
oferecimento do PBF para as famílias beneficiadas, ainda que tenha sido identificada também
uma percepção de acomodação em relação ao trabalho e de estímulo à natalidade a partir da
introdução do benefício.
De acordo com os dados censitários do IBGE (2010) e a lista de beneficiários
disponibilizada pela Caixa Econômica Federal (CEF, 2010), o município de Santarém
possuía, em 2010, 294.774 habitantes e 82.644 beneficiários do PBF, considerando todos os
indivíduos da família. Em Belterra, eram 16.324 habitantes e 6000 beneficiários. Isso
corresponde às significativas proporções de 28,04% da população total de Santarém e 36,76%
da população total de Belterra. Considerando ainda os importantes efeitos que podem ser
desencadeados pelos CCTs, conforme observado nos estudos citados anteriormente, um dos
objetivos do presente trabalho é exatamente investigar os possíveis impactos do PBF sobre o
consumo, a produção agrícola e o uso da terra entre famílias de pequenos produtores rurais da
região de Santarém, a partir de levantamentos realizados em 2003 e 2011 em amostras
aleatoriamente selecionadas dessa população, como será apresentado no próximo capítulo.
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5 METODOLOGIA
5.1 Descrição da área de estudos
A região de Santarém está localizada no Oeste do estado do Pará, margeada pelo
encontro entre os rios Tapajós e Amazonas (Figura 6). Com aproximadamente 300.000
habitantes, sendo 80.000 na zona rural, o município de Santarém é um dos maiores da
Amazônia fora das regiões metropolitanas de Manaus e Belém (IBGE, 2010). Somando-se os
municípios vizinhos, são aproximadamente 600.000 pessoas vivendo em uma região
significativa do ponto de vista da pesquisa científica, já que nesse local se materializam vários
dos fatores vêm compondo a complexidade do contexto atual da Amazônia brasileira, como a
expansão da fronteira agrícola, o desmatamento, o crescimento demográfico, a migração, a
urbanização desorganizada, a falta de infraestrutura, as condições precárias dos pequenos
produtores, o enriquecimento dos grandes produtores (com destaque para a soja), a atuação de
indústrias madeireiras, a ocupação ilegal de terras, as ações de fiscalização e controle do
governo federal, a criação e o conflito em torno de áreas protegidas, o trabalho de ONGs, a
pressão internacional pela conservação, entre outros.

Figura 6 – Localização da área de estudo, na região de Santarém, Amazônia brasileira (imagem produzida no
Anthropological Center for Training and Research on Global Environmental Change – ACT, Indiana
University, 2003; 2010)

Com exceção da Região Metropolitana de Manaus, que possui um parque industrial
bastante desenvolvido, a economia dos municípios ao longo da calha do rio Amazonas
caracteriza-se essencialmente pela produção agropecuária, pelo extrativismo e, em alguns
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casos específicos, pelo turismo (AMAZONAS, 2009; SANTARÉM, 2009). Em relação às
populações e comunidades rurais mais pobres, as condições socioeconômicas são
heterogêneas. Apesar de muitas delas terem acesso a recursos alimentares advindos da caça,
coleta e produção de subsistência, muitas ainda sofrem com limitações calóricas e péssimas
condições sanitárias e de saúde (ADAMS, 2002; SILVA, 2006).
Em relação às características físicas, a região em estudo está localizada
aproximadamente entre os paralelos 2º20’00”S e 3º15’00”S e os meridianos 54º25’00”W e
55º08’00”W. Apresenta como condições climáticas uma transição entre o equatorial úmido
(Af – Köppen-Geiger) e o tropical monçônico (Am – Köppen-Geiger), com temperatura
média anual entre 25º e 28ºC e umidade relativa média do ar acima de 80%. Devido à
proximidade com a linha do equador e às baixas altitudes em relação ao nível do mar, não
ocorrem mudanças significativas de temperatura durante o ano. A precipitação média anual
varia ao longo da calha do rio, mantendo-se acima de 1900 milímetros, com maior intensidade
no chamado período de "inverno", que ocorre de dezembro a maio, quando a precipitação
média mensal varia entre 170 e 300 milímetros. Nos meses de junho a novembro ocorre o
período mais seco, correspondendo ao "verão". Nesse período, ocorrem as menores
precipitações registradas na região, com valores médios inferiores a 60 milímetros, entre os
meses de agosto a outubro (AMAZONAS, 2009; SANTARÉM, 2009). Os tipos vegetacionais
mais representativos, segundo a classificação do IBGE (2004b), são a floresta ombrófila
densa de terras baixas (Db), floresta ombrófila densa de aluvial (Da), floresta ombrófila aberta
(A), áreas de formação pioneira com influência fluvial (Pa) e áreas de tensão ecológica
Savana/Floresta Ombrófila (SO).
5.2 Coleta dos dados
Nos estudos que abordam a relação entre populações e o uso da terra, a atenção à
escala e a definição de unidades de análise é fundamental, tanto do ponto de vista espacial
quanto social, já que as relações e variáveis que podem ser determinantes em uma escala
podem desaparecer em outra (EVANS; VANWEY; MORAN; 2009; VANWEY; OSTROM;
MERETSKY, 2009). Dessa forma, conforme as perguntas e hipóteses estabelecidas no
presente trabalho, as unidades domésticas das famílias de pequenos produtores rurais da
região de Santarém representam as unidades sociais de análise, enquanto seus lotes e a
configuração da paisagem local representam as unidades espaciais, nas quais a coleta de
dados foi concentrada.
As duas primeiras hipóteses dessa pesquisa (A1 e A2) estabelecem uma correlação
entre a variável independente “renda”, e as variáveis dependentes “dependência de
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recursos/consumo” e “uso da terra”. Para testar essas hipóteses, é necessário o levantamento
de informações sobre um número significativo de unidades domésticas, nas quais se observem
dados sobre a composição demográfica, fontes de renda, uso de recursos naturais, consumo de
bens manufaturados e serviços, produção para subsistência e para venda, investimento de
tempo e recursos nas atividades produtivas, tecnologias utilizadas, titulação, categorias de uso
da terra atuais e anteriores, entre outras. Considerando o volume e as características dos dados
a serem obtidos e analisados para abordar essas variáveis, a aplicação de questionários surgiu
como o método mais apropriado.
O questionário apresenta-se como um método de entrevista estruturada, no qual os
temas são pré-estabelecidos e cada entrevistado é exposto ao mesmo conjunto de estímulos –
no caso, questões diretas – com o objetivo de construir resultados comparáveis (VIERTLER,
2002; BERNARD, 2006). Esse método costuma ser utilizado em estudos socioeconômicos
com amostras extensas e com grande número de dados quantitativos, como é o caso do
presente trabalho15.
Em 2003, ano anterior à implantação do PBF, pesquisadores do Anthropological
Center for Training and Research on Global Environmental Change (ACT), da Indiana
University (Bloomington) realizaram um amplo levantamento sobre uso da terra, mudanças
climáticas e produção agropecuária entre os pequenos produtores rurais da região de Santarém
no âmbito do projeto “Amazonian Deforestation and the Structure of Households, Phase II”
(NICHD/HD035811-07). Esse levantamento foi realizado com base em questionários
aplicados em 488 unidades domésticas e cobriu vários dos dados necessários para testar as
hipóteses da presente pesquisa, como características físicas dos lotes, tipos e quantidades de
culturas produzidas, tipos e gastos com os produtos consumidos, composição da renda
familiar, tecnologias disponíveis, deslocamentos para a cidade, entre outros. Com base no
banco de dados criado com essas informações, um novo levantamento foi realizado em 2011,
a partir de uma sub-amostra definida entre as mesmas 488 famílias entrevistadas em 2003,
para registrar as mudanças na renda, consumo, produção e uso da terra em uma perspectiva
longitudinal (2003-2011). Além disso, fatores externos à unidade doméstica, como
características ambientais, mercado agropecuário, acesso ao crédito e oportunidades de
trabalho não-agrícolas (ou fora da propriedade) podem desempenhar um papel importante na
mediação das variáveis apresentadas anteriormente. Dessa forma, foi realizada uma revisão
15

Conforme a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o projeto de pesquisa foi submetido ao
Comitê de Ética em Pesquisa da ESALQ/USP para a avaliação da abordagem e dos métodos do estudo (FR288674). Foi elaborado ainda, conforme as orientações do referido Comitê, um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), apresentado aos informantes antes do início das entrevistas.
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bibliográfica em estudos sobre os pequenos produtores rurais da região de Santarém e uma
análise documental sobre relatórios e estatísticas governamentais para colaborar com a
caracterização do papel desses fatores em relação às questões de pesquisa.
Para caracterizar as mudanças de uso da terra, os dados coletados através dos
questionários e da observação direta dos pesquisadores em campo foram comparados a
imagens de satélite referentes aos anos de 1997, 2001, 2005 e 2010. As imagens foram
obtidas a partir do banco de dados do United States Geological Survey (USGS), que
disponibiliza gratuitamente um acervo das séries de satélites LANDSAT, através de um
catálogo na internet (Earth Explorer - http://earthexplorer.usgs.gov/). Dessa forma, foram
obtidas imagens em intervalos de quatro a cinco anos para classificação e análise das
categorias de uso da terra na região em estudo. Os procedimentos de tratamento e
classificação foram realizados no software ERDAS-IMAGINE 9.2®. Imagens de satélite de
alta resolução espacial, oferecidos pelo Google Earth®, foram utilizadas para validar as
classificações. A análise, mensuração e edição dos resultados foram realizadas no software
ArcGIS 9.3®. As atividades relativas ao geoprocessamento e sensoriamento remoto contaram
com o apoio técnico e estrutural do Laboratório de Analise Ambiental e Geoprocessamento do
Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo (CENA/USP), Brasil e
do ACT, Indiana University, EUA.
Já a hipótese B1 apresenta uma correlação entre aumento da renda, acesso a novos
bens e serviços e a percepção de melhoria da qualidade de vida. Considerando que esses
novos bens e serviços são disponibilizados principalmente nos centros urbanos, a hipótese B2
estabelece uma relação entre a valorização da vida urbana e as tomadas de decisões quanto ao
uso da terra e alocação de recursos. O acesso aos dados nesse nível de análise demanda, no
entanto, uma abordagem qualitativa, na qual se permita a conhecer o discurso dos pequenos
produtores rurais quanto aos processos de mudança que eles vivenciam. Nesse sentido, a parte
final do questionário apresentou questões abertas, com o objetivo de identificar a percepção
dos entrevistados quanto aos resultados da reorganização da economia doméstica após a
introdução do PBF e outros benefícios sociais, bem como as perspectivas quanto ao uso da
terra. Além disso, algumas questões qualitativas foram aprofundadas em abordagens semiestruturadas, com duração mais longa, realizadas com um número menor de famílias
entrevistadas no levantamento realizado em 2011.
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Enquanto os questionários representam o mais elevado grau de controle de uma
entrevista por parte do pesquisador, conforme a estrutura proposta por Bernard (2006)16, as
entrevistas semi-estruturadas ocupam um patamar anterior, no qual se estabelece um guia de
perguntas que devem ser cobertas em uma ordem específica, ainda que não haja muita
interferência nas respostas. Esse método permite uma redefinição dos temas conforme as
informações emergem na entrevista e é indicado para situações nas quais pode não ser
possível realizar um novo encontro com o mesmo indivíduo, bem como para amostras
extensas (VIERTLER, 2002; BERNARD, 2006).
Considerando ainda o importante papel que o PBF tem para o conjunto de perguntas e
hipóteses levantadas na presente pesquisa, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com
responsáveis pelo programa em nível nacional e local, como representantes do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (órgão federal responsável pelo PBF) e das
prefeituras municipais (responsáveis pela seleção e pelo cadastro das famílias beneficiadas).
O objetivo dessas abordagens foi compreender a importância do PBF do ponto de vista das
políticas públicas e as perspectivas dos gestores sobre a população atendida e o
desenvolvimento do programa. Nessa mesma perspectiva, foram realizadas também
entrevistas semi-estruturadas com atores e lideranças locais relacionadas aos pequenos
produtores rurais, como representantes de organizações sociais, sindicatos e associações do
comércio local, com o objetivo de conhecer suas percepções sobre os efeitos da mudança na
renda, novas demandas de consumo e as perspectivas mais amplas sobre o uso da terra.
Uma revisão bibliográfica sobre o histórico da ocupação e do desenvolvimento
econômico da região em estudo, bem como um levantamento de dados secundários de
pesquisas nacionais do IBGE, como a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), o Censo
Agropecuário de 2006, o Censo Demográfico de 2010 e a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD), foi utilizada para contextualizar as mudanças nos municípios de
Santarém e Belterra, bem como comparar os resultados obtidos nos levantamentos.
5.3 Delineamento amostral
Durante as preparações para o primeiro levantamento, em 2003, o delineamento
amostral foi realizado com o objetivo de conseguir uma amostra representativa e viável do
universo da região rural de Santarém, à margem direita dos rios Tapajós e Amazonas, tanto
16

Bernard (2006, p. 209-210) estabeleceu quatro níveis de controle das entrevistas por parte do pesquisador: (1)
informal, (2) não-estruturada, (3) semi-estruturada e (4) estruturada. Esses níveis variam conforme a preparação
prévia dos temas e o grau de intervenção do entrevistador. Na presente pesquisa, ainda que o foco metodológico
esteja sobre o questionário e a entrevista semi-estruturada, todos os níveis de controle foram utilizados.
Anotações de campo, conversas informais e não-estruturadas ocorrem antes, durante e depois das entrevistas e
também compõem o conjunto de observações a serem discutidas nos resultados.
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em relação às condições socioeconômicas quanto às características físicas da paisagem. Em
estudos anteriores realizados pelos próprios pesquisadores do ACT, foram identificados
diferentes padrões e processos históricos de ocupação associados à distribuição da rede de
estradas e ramais. Nesse sentido, cinco eixos principais foram delimitados, no sentido LesteOeste: (1) Santarém-Curuá Una (próximo à Rodovia PA370); (2) Santarém-Mojuí dos
Campos (próximo à Rodovia PA431); (3) Santarém-Jabuti (próximo à Rodovia PA433); (4)
Cuiabá-Santarém (próximo à Rodovia BR163) e (5) Santarém-Alter do Chão (próximo à
Rodovia PA457). Considerando que o objetivo da pesquisa de 2003 era identificar o peso de
variáveis como composição demográfica, renda e produção agrícola das propriedades rurais
sobre a cobertura florestal, a área representada pelo eixo entre Santarém e Alter do Chão
(próximo à PA457) não foi incluída no delineamento amostral. Os pesquisadores do projeto
consideraram que o perfil vegetacional diferenciado daquela região, com intrusões de cerrado
e solos arenosos, e a influência do turismo na economia local não representariam a realidade
das outras regiões em estudo. Propriedades situadas dentro dos limites da Floresta Nacional
do Tapajós (FLONA) também não foram incluídas, já que essas apresentam restrições legais e
influências organizacionais quanto às decisões sobre o uso da terra. Ainda, propriedades
situadas predominantemente em áreas de várzea não foram selecionadas, já que as
características vegetacionais próprias dessas áreas se diferem das outras regiões em estudo.
Além disso, a grande variação do nível das águas confere uma importante sazonalidade às
atividades produtivas.
A área de estudo da pesquisa de 2003 concentrou-se, portanto, nas porções rurais dos
municípios de Santarém e Belterra, à margem direita dos rios Tapajós e Amazonas, com foco
em uma região conhecida localmente como “planalto”17, ainda que algumas propriedades
próximas à várzea do rio Amazonas tenham sido incluídas. Os limites da área de estudo foram
determinados em função do encontro com a área urbana de Santarém (Norte), a margem
direita do rio Amazonas (Nordeste), a margem esquerda do rio Curuá Una (Sudeste/Sul) e a
FLONA Tapajós (Oeste). Essa área está localizada entre os paralelos 2º29’50”S e 3º14’20”S e
os meridianos 54º16’15”W e 55º1’5”W e tem aproximadamente 3420 km2, divididos entre as
quatro regiões de estudo descritas anteriormente: Curuá Una (Região 1 – 900 km2); Mojuí dos
Campos (Região 2 – 670 km2); Moju-Jabuti (Região 3 – 700 km2) e Cuiabá-Santarém (Região
4 – 1150 km2) (Figura 7).
A região conhecida como “planalto” em Santarém está localizada ao Sul da área urbana do município e
concentra boa parte das propriedades rurais e das atividades agropecuárias da região. Em termos de unidades
geomorfológicas identificadas pelo projeto RADAM-BRASIL, essa região é composta pelo Planalto Rebaixado
da Amazônia e pelo Planalto Tapajós-Xingu (NASCIMENTO; MAURO; GARCIA, 1976).
17
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Figura 7 – Distribuição das regiões de estudo entre os municípios de Santarém e Belterra

Para selecionar as propriedades que seriam visitadas, foram utilizados como base os
registros do INCRA, com os limites de aproximadamente 6200 propriedades rurais nos
municípios de Santarém e Belterra (Figura 8-A). Esses registros, divididos entre as quatro
regiões de estudo, foram então cruzados com um grid de células de 9 km2 (3 km por 3 km)
(Figura 8-B). Dentro de cada uma das quatro regiões de estudo, 20 células foram selecionadas
aleatoriamente (Figura 8-C), sendo que todas as propriedades cujo ponto central se
posicionava dentro de cada célula eram demarcadas (Figura 8-D). Entre as propriedades
demarcadas, 14 eram selecionadas aleatoriamente, sendo que nove eram definidas como alvo
(prioridade para o levantamento) e cinco como alternativas (opção para o levantamento)
(Figura 8-E). Caso houvesse nove ou menos propriedades na célula, todas eram definidas
como alvo. Esse procedimento levou à seleção final de 587 propriedades (Figura 8-F), das
quais 300 foram efetivamente entrevistadas em campo, entre junho e agosto de 2003. As
propriedades selecionadas foram identificadas individualmente com um código de quatro
algarismos, o qual serviu de referência tanto para o levantamento de 2003 quanto o de 2011.
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B

D

E

F
Figura 8 – Descrição do delineamento amostral realizado para a seleção das propriedades no levantamento de
2003. O quadro A mostra os registros de propriedades do INCRA e o trajeto das principais estradas e
ramais. O quadro B adiciona as quatro regiões de estudo e o grid de células para a amostragem. O
quadro C mostra as 20 células selecionadas aleatoriamente em cada região de estudo. O quadro D
exemplifica a seleção das propriedades em cada célula. O quadro E exemplifica a seleção aleatória das
14 propriedades dentro de cada célula. O quadro F mostra o resultado final do processo de seleção
aleatória das propriedades.
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O levantamento realizado pela equipe de pesquisadores do ACT em 2003, nas 300
propriedades visitadas, abrangeu um total de 2246 indivíduos, distribuídos em 488 unidades
domésticas. Segundo os dados do censo demográfico de 2000, a população rural de Santarém
era de 76.241 habitantes, enquanto que a população rural de Belterra era de 9468 pessoas
(IBGE, 2011). Dessa forma, o levantamento de 2003 abrangeu cerca de 2,62% da população
rural da região. Em relação aos domicílios rurais, segundo o mesmo censo, existiam 14.437
unidades domésticas rurais em Santarém e 1864 em Belterra. O levantamento de 2003 coletou
informações sobre 488 domicílios, o que representa 2,99% do total. Dessa forma, a amostra
de 2003 representou aproximadamente 3% do universo rural da região de Santarém.
Devido a restrições de tempo e disponibilidade de recursos, o levantamento de 2011
não poderia repetir o “n” de 2003. Dessa forma, seria necessário definir uma sub-amostra que
representasse os processos de mudança de renda, produção, consumo e uso da terra entre os
pequenos produtores rurais de baixa renda, conforme as perguntas e hipóteses estabelecidas
na presente pesquisa. O tamanho do “n” deveria ser pequeno o suficiente para viabilizar a
execução da pesquisa com os recursos disponíveis e grande o suficiente para conferir alguma
robustez estatística para a comparação entre os dados de 2003 e 2011. Ainda nos EUA, em
discussões com os pesquisadores do ACT e do Indiana Statistical Consulting Center (Indiana
University), chegou-se à conclusão de que um “n” de aproximadamente 100 propriedades
poderia ser representativo o suficiente para comparações estatísticas, conforme o peso e as
correlações entre as variáveis levantadas em 2003.
Assim, os dados de 2003 foram analisados de forma a selecionar cerca de 100
propriedades que seriam revisitadas em 2011. Uma primeira forma de selecionar essas
propriedades seria realizar uma amostragem aleatória entre todos os lotes visitados no
primeiro levantamento. Essa possibilidade foi descartada, no entanto, já que algumas das
propriedades apresentavam características que as colocavam fora dos objetivos da atual
pesquisa. Em relação ao tamanho das propriedades, foram excluídas áreas muito grandes,
acima do limite legal da pequena propriedade18 (maior que 300 ha), ou áreas muito pequenas,

18

Em termos legais, uma das formas de definir e limitar as propriedades rurais no Brasil é o módulo fiscal, que
representa uma unidade de medida agrária instituída pela Lei n° 6746/79. O módulo fiscal representa uma
medida variável (em hectares), que corresponde à área mínima necessária para a exploração econômica viável.
Dessa forma, o módulo fiscal varia em um gradiente que vai de 5 a 110 hectares. A pequena propriedade
compreende uma área entre um e quatro módulos fiscais. Propriedades rurais menores que um módulo fiscal são
classificadas como minifúndios. O tamanho do módulo fiscal para cada município é definido pela Instrução
Especial do INCRA nº20 de 1980. Em Santarém e Belterra o módulo fiscal tem 75 hectares. Dessa forma, na
região em estudo, propriedades de até 300 hectares são consideradas pequenas. Das 6211 propridades
catalogadas no registro do INCRA que serviu de base para o levantamento de 2003, cerca de 6000 estão no
limite da pequena propriedade.
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que oferecessem pouco suporte para sustentar atividades agrícolas (menor que 0,1 ha). Em
relação à economia doméstica, propriedades que apresentavam rendas elevadas, que
destoavam da média local e pudessem anular o efeito dos benefícios sociais também foram
excluídas. Para determinar a faixa de exclusão, foram analisados alguns dados estatísticos
referentes à renda mensal per capita das 488 unidades domésticas visitadas em 2003, como a
média (R$ 104,18), o desvio padrão (R$ 136,52) e a frequência e distribuição percentual dos
valores da amostra (85% até R$ 200) (Figura 9). Além disso, foi observado o limite máximo
de renda mensal para o cadastro das famílias nos programas assistenciais do governo federal,
que era de R$ 200 per capita no período do levantamento. Em relação à organização e uso do
lote, propriedades que apresentavam várias unidades domésticas dentro da mesma área
também foram excluídas, já que sua manutenção dificultaria a correlação entre a renda
familiar e o processo de tomada de decisão quanto ao uso da terra na escala da propriedade.
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Figura 9 – Frequência dos valores absolutos e distribuição percentual da renda mensal per capita das 488
unidades domésticas levantadas em 2003

Com base nesses critérios, a aplicação dos filtros “área” (0,1≤AREA≤300), “renda”
(RENDA≤200/PER CAPITA) e “UD” (UD=1) no banco de dados de 2003 levou à seleção de
116 propriedades, ou 38,7% da amostra da primeira pesquisa. Esse resultado se aproximou do
número de propriedades considerado viável para ser levantado em 2011 e mostrou uma
distribuição espacial satisfatória entre as regiões em estudo, sendo, portanto, estabelecido
como o “n” da atual pesquisa. Das 116 propriedades selecionadas, 30 estavam localizadas na
região de Curuá Una (região 1), 22 na região de Mojuí dos Campos (região 2), 36 na região de
Moju-Jabuti (região 3) e 28 na região da Cuiabá-Santarém19 (região 4) (Figura 10).
19

Existem duas propriedades na comunidade de Ponte Alta que foram levantadas em 2003 e selecionadas para revisita
em 2011, mas que não haviam sido estabelecidas em nenhuma das regiões de estudo. Suas localizações, contudo, são
bastante próximas à região da Cuiabá-Santarém, como pode ser observado na Figura 10. Por esse motivo, essas
propriedades foram adicionadas à região 4, somando-se às outras 26 propriedades que já estavam contabilizadas nessa
área de estudo.
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Figura 10 – Distribuição espacial das 116 propriedades selecionadas para o levantamento de 2011 (em marrom)
e das 184 propriedades restantes (em azul), levantadas em 2003 (a escala da imagem não permite
visualizar as propriedades menores)

5.4 Procedimentos de campo e organização dos dados
Com a amostra definida, o próximo passo foi revisar e atualizar os questionários
aplicados em 2003 para atender aos objetivos da pesquisa de 2011, que tinha como foco as
mudanças nas atividades produtivas, no consumo e no uso da terra em decorrência das
mudanças na renda. Dessa forma, alguns dos temas que estavam presentes no primeiro
levantamento, como detalhes da história reprodutiva da mulher e a percepção sobre mudanças
climáticas foram removidos. Outras questões foram simplificadas, pois os dados coletados
2003 já ofereciam um panorama bastante completo. Isso colaborou também para simplificar
os procedimentos de aplicação das entrevistas e reduzir o tempo gasto em cada propriedade.
Por outro lado, foram acrescentadas questões sobre os benefícios sociais, como detalhes sobre
a duração e o valor do Bolsa Família e da aposentadoria rural, já que esses dados são
relevantes no contexto da atual pesquisa. Foi preparado ainda um guia de referência para
abordar as questões qualitativas sobre a percepção quanto aos processos de mudança
observados pelos entrevistados nos últimos anos. Esse material foi então dividido em quatro
partes, para facilitar a aplicação e a organização dos dados: (1) questionário sobre a
propriedade, produção e uso da terra (Anexo A); (2) descrição espacial do lote (Anexo B); (3)
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questionário sobre a unidade doméstica, composição de renda e consumo (Anexo C) e (4)
guia da entrevista qualitativa (Anexo D).
Além da elaboração dos questionários, foi necessário preparar o material de campo
que apoiasse a localização dos lotes e a identificação dos proprietários. As quatro regiões de
estudo foram subdivididas em Norte e Sul, já que o tamanho da área dificultava a visualização
das propriedades menores no mapa geral (escala 1:300.000). Assim foram produzidos oito
mapas, através dos quais foi possível trabalhar em escalas maiores (1:100.000), facilitando a
identificação dos lotes em campo (Figura 11). Foram produzidas ainda quatro tabelas,
referentes a cada uma das regiões de estudo, com o nome dos proprietários, código
identificador, renda mensal per capita, coordenadas UTM, nome da comunidade e nome do
ramal registrados em 2003 (Tabela 1).

Figura 11 – Mapas das quatro regiões de estudo divididos em Norte e Sul, com os limites das propriedades e os
trajetos dos ramais detalhados

Tabela 1 – Trecho de uma das tabelas utilizadas para localizar os proprietários na Região 2 - Mojuí
dos Campos (os nomes foram removidos para evitar a identificação dos proprietários)
prop_id

Identificador/Nomes

Renda per capita

UTM_X

UTM_Y

MVILGE

MROAD

Regiao

2255

80403. XXXXXXX

185,00

756853

9717005

Poco Brasil

Santarem

MC

2411

62303. XXXXXXX

35,00

758434

9709932

Boa Fe

Francisco Alexandr

MC

Ramal Francisco
Alexandre
Santarem-mojui dos
campos

2413

62503. XXXXXXX

18,75

758430

9707899

Boa Fe

MC

2652

81103. XXXXXXX

75,00

760224

9705408

Palhau

2732

82603. XXXXXXX

131,75

764282

9703658

Vila Nova

Rua Santo Andre

MC

3041

72803. XXXXXXX

17,75

762359

9698947

Carapixal

Ramal do Carapixal

MC

MC

As atividades de campo na região de Santarém foram realizadas entre os dias 21 de
junho e 02 de agosto de 2011 e entre os dias 21 de agosto e 04 de setembro de 2011, em um
total de 57 dias. Esse período representa o final da época mais chuvosa, conhecida como
“inverno” e o início da época mais seca, conhecida como “verão”. A escolha dessa época
deveria facilitar o acesso às propriedades, já que a maioria dos ramais rurais da região está em
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péssimo estado de conservação. Ainda assim, houve muita dificuldade em localizar e acessar
alguns dos lotes.
Além dos mapas e tabelas preparadas para apoiar as atividades em campo, os pontos
das 116 propriedades selecionadas foram inseridos em um receptor GPS (Garmin
Map76CSx). Dessa forma, os lotes eram localizados através dos pontos de GPS registrados
em 2003 e através das informações oferecidas pelos moradores locais. Assim que a
propriedade era encontrada, os residentes eram abordados através do nome e da lembrança de
pesquisa de 2003, o que facilitou o início das entrevistas e diminuiu a desconfiança inicial dos
informantes em relação ao pesquisador.
Das 116 propriedades selecionadas para o levantamento de 2011, 109 foram visitadas.
Dos sete lotes que não foram visitados, dois não foram encontrados e em cinco não houve
tempo hábil para realizar a visita. Das 109 propriedades visitadas, em 83 houve a aplicação
dos questionários, o que ocorria quando se encontravam os proprietários, membros da família
ou administradores da área em condição de responder às perguntas (Figura 12).
Dos outros 26 lotes, oito foram incorporados
e convertidos em grandes áreas de produção
de soja, milho e pasto, nas quais não havia
mais nenhum sinal de uso como residência e
nenhuma

referência

proprietários
encontravam-se

(Figura

quanto

aos

novos

13).

Seis

lotes

abandonados,

segundo

observação direta de casas vazias ou
Figura 12 – Uma das entrevistas realizadas na área rural
de Santarém

destruídas e a confirmação de vizinhos
(Figura 14).

Um lote teve o acesso restrito por conta de conflitos em relação à demarcação de uma área
quilombola. Os moradores locais não quiseram autorizar o contato com o proprietário a ser
entrevistado e nem apontar o lote sem a autorização prévia do presidente da comunidade, para
que ele tomasse conhecimento dos objetivos do projeto e concordasse com a realização da
pesquisa. Como ele não estava presente no momento da visita, seria necessário voltar em
outra oportunidade, sem nenhuma garantia que o presidente da comunidade concordaria com
a entrevista. Em função disso, e de outros conflitos que estavam envolvendo a demarcação
daquela área, decidiu-se pela exclusão daquela propriedade do levantamento. Finalmente, em
11 propriedades não foi encontrado ninguém em condição de responder o questionário,
mesmo depois de duas ou mais visitas.
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Figura 13 – Lote que foi transformado em plantação de
milho

Figura 14 – Lote com casa abandonada e mata em
regeneração

É interessante observar que, das 83 propriedades que tiveram os questionários
aplicados em 2011, 64 continuam tendo exatamente os mesmos donos registrados no
levantamento de 2003. Nas outras 19 propriedades, nove passaram a pertencer a outros
membros da mesma família e apenas 10 passaram a pertencer a novos donos, sem nenhuma
ligação familiar com os proprietários registrados em 2003 (ver fluxograma das propriedades
selecionadas – Figura 15).

Figura 15 – Fluxograma com a situação das propriedades selecionadas para o levantamento de 2011

Para localizar as 109 propriedades e entrevistar as 83 famílias registradas nesse
levantamento, foram percorridos mais de 4800 km pelas estradas e ramais da região rural de
Santarém, em condições muitas vezes adversas (buracos intransponíveis, pontes caídas,
ramais abandonados etc.) (Figuras 16 e 17). Foram realizadas mais de 148 horas de
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entrevistas com os proprietários em campo, além de aproximadamente 15 horas de entrevistas
na cidade. Cerca de metade das entrevistas foram conduzidas apenas pelo bolsista, enquanto
na outra metade houve a colaboração de uma estudante de mestrado do Programa de Ecologia
Aplicada da USP e de uma bióloga da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).

Figura 16 – Ramal interrompido, com uma ponte
improvisada para pedestres

Figura 17 – Ramal de acesso a uma das propriedades,
praticamente abandonado

As entrevistas realizadas na cidade tiveram o objetivo de ampliar a compreensão sobre
os processos que estão afetando a vida dos pequenos produtores rurais na região, agregando a
visão de gestores públicos, organizações de produtores e outros atores locais importantes na
definição das condições dessas populações. Essas entrevistas foram realizadas com 13
pessoas: (1) o diretor da Rádio Rural de Santarém, que também é padre da Igreja Católica e
tem grande reconhecimento entre as populações da área de estudo, sobre as principais
demandas e problemas enfrentados pelos pequenos produtores rurais; (2 e 3) os donos de dois
dos principais supermercados que atendem à população rural da região, para obter suas
percepções sobre o movimento do comércio local e possíveis mudanças de comportamento
dos consumidores da área rural; (4) o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais de Santarém (STTR), sobre a atuação do sindicato na obtenção dos
benefícios e situação geral dos pequenos produtores; (5) o gerente de uma das financeiras
estabelecidas em Santarém, sobre os empréstimos consignados para recebedores de
benefícios, em especial os aposentados rurais; (6 e 7) a coordenadora local do Programa Bolsa
Família e a assistente social chefe da prefeitura de Santarém, sobre o funcionamento do
programa na cidade e as percepções sobre os impactos do benefício na vida das famílias rurais
(Figura 18); (8) um economista reconhecido na cidade, sobre as transformações econômicas
dos últimos anos e o impacto de programas de transferência de renda; (9) um renomado
pesquisador local e ex-diretor da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
(EMATER) de Santarém, sobre o apoio técnico e as condições de produção entre os pequenos
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produtores rurais; (10) a Secretária Municipal de Produção Familiar de Santarém, sobre a
atuação da prefeitura e a situação geral dos pequenos produtores; (11) o presidente da
Associação de Produtores Rurais de Santarém (APRUSAN), sobre o funcionamento das feiras
de comercialização direta e as dificuldades logísticas enfrentadas pelos produtores (Figura
19); (12) o dirigente da Cooperativa dos Produtores Rurais de Santarém (COPRUSAN), sobre
as possibilidades de apoio aos pequenos produtores e agregação de valor à produção local e
(13) o Secretário Nacional de Renda e Cidadania, do Ministério de Desenvolvimento Social,
em Brasília, sobre os efeitos e condicionalidades do Programa Bolsa Família em áreas rurais.

Figura 18 – Central de atendimento do Programa
Bolsa Família na prefeitura de Santarém

Figura 19 – Mercadão 2000, que concentra boa parte
do comércio da produção agrícola local e a
sede da APRUSAN

A primeira tarefa após as atividades de campo foi a entrada e organização dos dados
do levantamento de 2011 no computador. Os pesquisadores do ACT/Indiana University já
haviam criado um sistema em Access® para o levantamento de 2003. No entanto, devido às
mudanças na estrutura dos questionários, o tempo necessário para a adaptação das questões
não tornaria viável a utilização da mesma plataforma. Foi necessário, portanto, a criação de
um novo sistema para a tabulação das informações coletadas no último levantamento. Para
realizar tal tarefa, foi utilizado o software EPI Info 3.5.2®, que possibilita a criação de
versões eletrônicas dos questionários de campo (Figura 20), análogos aos de papel, além de
oferecer relatórios estatísticos para análises preliminares (Figura 21). O software cria campos
de entrada de dados, que são organizados em planilhas em formato MDB (Access®) e podem,
posteriormente, ser exportados para o formato XLS (Excel®). Ainda assim, considerando o
volume de dados coletados no levantamento de 2011, foi necessário cerca de dois meses de
trabalho para criar o sistema e transferir e organizar todas as informações.
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Figura 20 – Sistema de entrada de dados desenvolvido
para o levantamento de 2011

Figura 21 – Resultados estatísticos preliminares
oferecidos pelo EPI Info®

5.5 Análise dos dados
Do ponto de vista quantitativo, os dados obtidos com os questionários aplicados em
2011 foram tabulados e comparados, através de estatística descritiva, com os dados obtidos no
levantamento de 2003. Foram observadas as mudanças na composição demográfica, renda,
dependência de recursos naturais, consumo, atividades produtivas, prestação de serviços,
infraestrutura, tecnologia e uso da terra. Em relação às mudanças na renda, é importante
observar que essa é uma variável complexa e dinâmica, já que ela pode ser composta por
diferentes fontes e apresentar alterações significativas em um curto espaço de tempo. Para
isolar o efeito do PBF e dos outros benefícios sociais na renda familiar e investigar seu papel
como fator indutor de mudanças no consumo e no uso da terra, foi necessário: (1) decompor e
analisar as mudanças da renda em categorias distintas, como venda de produtos da terra,
venda de gado, salário de trabalhos fixos, prestação de serviços gerais, aposentadoria, Bolsa
Família, relações de troca, entre outros; (2) analisar o efeito dos benefícios considerando os
valores e o período total de recebimento; (3) comparar dados referentes a um período anterior
e a um período posterior à obtenção dos benefícios e (4) comparar famílias atendidas pelo
PBF e pelos benefícios sociais com famílias não atendidas.
Após a entrada e organização dos dados, a etapa seguinte foi iniciar a análise das
informações trazidas do campo. O questionário de 2011 contou com aproximadamente 150
perguntas sobre temas como composição familiar da unidade doméstica, produção
agropecuária, uso da terra, disponibilidade de mão de obra, tecnologia, escolaridade,
organização social, renda, consumo, religião e perspectivas. Ainda que nem todas as
informações tenham sido diretamente utilizadas para testar as hipóteses da pesquisa, análises
de frequência e média foram realizadas em todas as questões quantitativas para oferecer um
diagnóstico geral das unidades domésticas entrevistadas, bem como uma compreensão das
mudanças entre 2003 e 2011 (ver capítulo 7).
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Para a primeira fase da análise dos resultados, as questões foram agrupadas em 18
categorias, conforme as temáticas abordadas nos questionários: (1) Aposentadorias e pensões;
(2) Assistência técnica; (3) Atividades, escolaridade e trabalho; (4) Bolsa Família; (5) Caça;
(6) Consumo; (7) Despesas; (8) Infraestrutura; (9) Organização social e crédito; (10)
População; (11) Problemas e perspectivas; (12) Produção agrícola; (13) Relação com a
cidade; (14) Religião; (15) Renda; (16) Titularidade e mudança do lote; (17) Uso da floresta e
(18) Uso da terra. Cada uma dessas categorias foi analisada conforme as características dos
dados. Para variáveis contínuas, como área dos lotes, renda mensal, despesas mensais, alguns
componentes da produção agrícola, entre outros, foram produzidas análises de médias e
agrupamentos em classes. Para variáveis discretas e categóricas, como número de membros
da família, número de indivíduos aposentados e pensionistas, beneficiários do Bolsa Família,
acesso à energia elétrica, entre outras, foram construídas análises de frequência. Essas
informações foram posteriormente organizadas em tabelas e gráficos e ofereceram um
diagnóstico da situação das unidades domésticas visitadas em 2003 e 2011.
Nessa primeira etapa, o universo amostral de 2003 foi comparado ao universo
amostral de 2011 (n=488 versus n=83) para observação de tendências gerais de mudança para
a região de Santarém (ver resultados descritos a partir da página 107). A etapa seguinte da
análise dos resultados consistiu na comparação pareada dos dados das propriedades
revisitadas em 2011 (n=83 versus n=83), nas quais foram realizadas análises mais específicas
de distribuição e testes de correlação e hipóteses. Com base nessas duas amostras, foram
criados ainda grupos de observação que permitaram investigar o efeito das políticas públicas
(em especial as aposentadorias, pensões e o Bolsa Família), ao comparar famílias que
recebem e famílias que não recebem tais benefícios.
A compreensão das mudanças entre 2003 e 2011 na área de estudo permitiu a
identificação das variáveis mais importantes na relação entre renda, consumo, produção e uso
da terra. Assim, foi possível delimitar o conjunto de questões mais relevantes para testar as
hipóteses da pesquisa e reagrupar as 18 categorias apresentadas anteriormente. Dados de
origem da renda, valores de aposentadoria e benefícios sociais foram cruzados para verificar a
composição total e a estabilidade da renda familiar. Maior ou menor nível de caça, uso da
floresta, produção de cultivos para subsistência, despesas com alimentação e disponibilidade
de mão de obra na propriedade foram utilizados para verificar o nível de dependência de
recursos naturais. Dados declarados de uso da terra foram cruzados com os 83 croquis
desenhados em campo e digitalizados (Figura 22), bem como com os resultados da
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classificação das imagens de satélite de períodos próximos aos levantamentos, para
compreender o efeito das mudanças no uso da terra.

Figura 22 – Croquis das propriedades “1962” e “5131”, elaborados em campo conforme as observações dos
entrevistadores e as informações dos entrevistados em 2011

Em relação à análise das imagens de satélite (Figura 23), foram atribuídas quatro
classes de uso da terra (floresta, floresta secundária, agropecuária e solo exposto), conforme
as possibilidades de classificação do acervo de imagens do satélite LANDSAT 5 (30 metros
de resolução espacial), além de três classes naturais (água, nuvem e sombra de nuvem). As
áreas de cada classe foram contabilizadas em quatro diferentes períodos de análise (1997,
2001, 2005 e 2010) e as mudanças entre as classes foram analisadas conforme uma matriz de
transição florestal (Figura 24).
A partir da disponibilização dos dados sobre a variação da renda e as análises de
mudança entre as diferentes classes de uso da terra, foi possível estabelecer as relações entre
essas variáveis. Foi possível, por exemplo, testar a correlação entre o nível de renda e a
porcentagem de cobertura florestal. Para descrever e testar essas relações entre as variáveis
independente (renda) e dependentes (dependência de recursos/consumo e uso da terra), foram
utilizadas técnicas de estatística descritiva e análises de correlação. Entre os grupos de
observação, foram realizados testes t de diferenças entre médias.
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Figura 23 – Exemplo de mudanças de uso da terra na propriedade 5131, entre 2001 (esquerda) e 2010 (direita). É
possível observar a perda de fragmentos florestais no limite superior esquerdo e no limite inferior
direito da propriedade (destacado). Composição 5,4,3 do LANDSAT 5 TM de 30/07/2001
(esquerda) e 29/06/2010 (direita). Escala: 1:25.000.

Figura 24 – Matriz de transição florestal para as quatro classes de uso da terra selecionadas na área de estudo. A
direção das setas indica os limites das possíveis transições

A disponibilização dos dados quantitativos em uma perspectiva longitudinal permitiu
ainda abordar o conceito de desagrarização. Bryceson (1996, p. 99) ofereceu indicadores
mensuráveis que caracterizam a ocorrência desse fenômeno, como: (1) menor grau de
autossuficiência das unidades domésticas rurais quanto à alimentação e outras necessidades
básicas, (2) declínio do trabalho agrícola em relação ao não-agrícola em unidades domésticas
rurais e nas estatísticas nacionais, (3) diminuição da produção agrícola per capita na
economia nacional em relação à produção não-agrícola e (4) menor proporção da população
total residindo em áreas rurais. Principalmente em relação aos dois primeiros pontos, que
consideram a escala local, a análise de dados permitiu observar a representatividade do
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trabalho agrícola e o grau de autossuficiência das unidades domésticas quanto à alimentação e
outras necessidades básicas.
Em relação aos dados qualitativos, as entrevistas semi-estruturadas e as anotações de
campo foram transcritas e analisadas através de uma categorização dos discursos dos
entrevistados. Conforme as questões propostas por essa pesquisa, as entrevistas foram guiadas
por categorias como “papel dos benefícios sociais”, “melhoria da qualidade de vida”,
“importância dos bens de consumo”, “condições da agricultura”, “mercado de trabalho”,
“impressões sobre o centro urbano”, “condições da infraestrutura pública” e “perspectivas
para as novas gerações”.
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6 SANTARÉM COMO REPRESENTANTE DA DIVERSIDADE AMAZÔNICA:
HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO HUMANA, DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E O CENÁRIO ATUAL OFERECIDO PELOS DADOS SECUNDÁRIOS
A região de Santarém é um lugar especial do ponto de vista da pesquisa científica.
Além de reproduzir grande parte dos fenômenos atuais que ocorrem por toda a Amazônia,
essa localidade oferece diversas possibilidades de estudo, desde os primórdios da ocupação
humana, o estabelecimento das primeiras vilas de colonizadores europeus, as passagem pelos
ciclos econômicos e o início da inserção no mercado internacional.
Santarém surgiu como um povoamento “oficial” em meados do século XVII, mas a
história da relação humana com as belas paisagens ao redor da confluência entre os rios
Tapajós e Amazonas é bem mais antiga. Na margem esquerda do Rio Amazonas, alguns
quilômetros após incorporar as águas do Rio Tapajós, Roosevelt e outros (1996) encontraram
vestígios arqueológicos da mais antiga ocupação humana na Amazônia, datados entre 11.200
e 10.500 AP (antes do presente20), em um sítio arqueológico denominado de Taperinha, no
município de Monte Alegre. Em um trabalho anterior, na mesma região, Roosevelt e
colaboradores (1991) já haviam encontrado vestígios de cerâmica datados entre 8000 e 7000
AP, o que os posicionam como a mais antiga produção cerâmica conhecida até o momento em
todo o continente americano. Essas datas são ainda cerca de 3000 anos mais antigas do que as
disponíveis para os Andes e para América Central, o que colocaria as populações da floresta
amazônica como geradoras de inovações tecnológicas e não apenas receptoras de resquícios
culturais das sociedades andinas mais complexas.
Com base nos resultados de suas pesquisas e influenciados ainda pelos relatos dos
primeiros exploradores europeus, Roosevelt e outros (1991, 1996) sugerem que as várzeas dos
rios da região de Santarém (Figura 25) foram ocupadas a partir do final do Pleistoceno
(11.500 AP), inicialmente por populações nômades de caçadores e coletores. Apesar dos
registros arqueológicos não garantirem uma ocupação contínua no tempo, a ocorrência de
populações assentadas em um momento posterior também seria clara. A região teria atingido
seu ápice há cerca de 1000 AP, chegando a configurar o centro de uma sociedade complexa e
densamente povoada, o que evidenciaria a capacidade de adaptação humana ao ambiente
tropical (ROOSEVELT et al., 1991, 1996).

A sigla “AP” significa “anos antes do presente” e representa uma medida de tempo bastante utilizada em
estudos arqueológicos e pré-históricos. O presente é convencionado como o ano de 1950.
20
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Figura 25 – Calha do Rio Arapiuns, próximo à confluência com os rios Tapajós e Amazonas, na cidade de
Santarém, em 2004

Essa sociedade complexa que ocupou a região de Santarém teria sido composta pelos
índios Tupaiús, conhecidos posteriormente como Tapajós, que ocupavam grandes aldeias na
beira dos rios (AMORIN, 1999). Um dos principais indícios que apontam a complexidade
dessa sociedade são os vestígios cerâmicos, que nessa região são dominados pela tradição
incisa e ponteada21. A mais conhecida cerâmica dessa tradição, para toda a Amazônia, é
também denominada de Tapajônica ou Santarém, caracterizada por estatuetas modeladas com
motivos antropomórficos e vasos modelados com motivos tanto antropomórficos quanto
zoomórficos (Figura 26 e 27) (GOMES, 2001; NEVES, 2006). Sua distribuição ocorre no
Baixo Amazonas, entre a foz do Rio Xingu e a atual cidade de Parintins-AM, em um período
entre 1000 AP até o início da colonização européia.

21

Desde o momento em que as cerâmicas amazônicas com características comuns passaram a ser agrupadas em
tradições e fases, os arqueólogos vêm tentando correlacionar a sua distribuição espacial com os fluxos
populacionais realizados pelos grupos humanos. Dessa forma, estabelecendo o centro de origem de uma
determinada tradição ou fase cerâmica por meio das datações mais antigas e da distribuição espacial das
ocorrências, seria possível conhecer o processo de expansão, bem como outras características desses grupos.
Além da tradição incisa e ponteada, outra importante categoria de cerâmica encontrada nas margens do Rio
Amazonas é a tradição polícroma, caracterizada por cerâmicas pintadas com uma base branca, decorada por
grafismos em preto ou tons avermelhados (SCHAAN, 2001; NEVES, 2006). Seus exemplares mais conhecidos
são os belíssimos vasos e urnas funerárias da Cultura Marajoara.
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Figuras 26 e 27 – Representantes da cerâmica Tapajônica, que refletem o grau de complexidade social dos
grupos humanos que viveram em Santarém. Na imagem à esquerda está uma estatueta
antropomórfica, disponível no acervo do Museu Paraense Emílio Goeldi (GOMES, 2001). Na
imagem à direita, duas réplicas (vaso cariátides, à esquerda e vaso de gargalo, à direita)
expostas no Palácio do Itamarati, Brasília, em 2010

Outro importante vestígio que exemplifica a escala das transformações impostas pelos
grupos humanos nas paisagens santarenas é a terra preta. A terra preta pode ser definida como
um solo de alta fertilidade formado a partir do acúmulo contínuo de resíduos orgânicos e
restos de cerâmica, decorrente da intensificação das atividades de subsistência e crescimento
populacional humano (PETERSEN; NEVES; HECKENBERGER, 2001; NEVES, 2006).
Partindo do pressuposto de que a presença de terra preta é um indicador direto de
sedentarismo e adensamento populacional, o padrão de distribuição observado atualmente
indica uma ocupação intensa de vários pontos da região amazônica, principalmente próximo
às várzeas dos grandes rios, nas quais esse tipo de solo é significativamente maior, mais
profundo e mais concentrado (PETERSEN; NEVES; HECKENBERGER, 2001). Apesar do
conhecimento sobre os solos da Amazônia ser ainda muito restrito, algumas estimativas
assumem que a terra preta representaria entre 0,1% e 0,3% da bacia do Rio Amazonas
(MANN, 2005). Considerando os mais de sete milhões de km² dessa bacia, a terra preta na
Amazônia chegaria a alguns milhares de km². E uma importante contribuição para essa
porcentagem está localizada próxima à Santarém, onde foi identificada uma área de terra preta
às margens do Rio Tapajós com aproximadamente 5 km de comprimento por 600 metros de
largura. Segundo uma perspectiva mais otimista, essa área poderia ter sustentado até 400 mil
pessoas, o que a tornaria um dos maiores adensamentos populacionais do mundo até o século
XVI (MANN, 2005).
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Depois da chegada dos primeiros colonizadores europeus, contudo, essa história se
transformou radicalmente. Em termos da transformação da paisagem (exclusivamente), podese dizer que os primeiros séculos de ocupação européia representaram uma redução da
atividade humana na floresta amazônica. Com a expressiva diminuição populacional
provocada pelos colonizadores, o ser humano deixou de ser um elemento que atuava na
paisagem florestal como um todo. Com isso, a partir da uma floresta antropizada, passou a ser
estabelecida uma nova dinâmica de relações ecológicas, que se aproximariam do “natural”. A
exploração dos colonizadores se concentrava em locais e elementos específicos da paisagem,
não repetindo o mesmo grau de transformações conduzido pelas sociedades nativas anteriores.
Contudo, a mentalidade européia inauguraria três marcos que, em grande extensão, dominam
a forma de atuação humana na floresta até hoje: (1) a supressão da floresta para introdução de
espécies exóticas, trazendo como consequência a simplificação da paisagem; (2) a exploração
localizada, mas intensiva, de produtos de interesse comercial para a metrópole e (3) a
exportação dos recursos naturais para fora do sistema delimitado pela floresta (LUI,
MOLINA; 2009).
Desde a chegada de Cristóvão Colombo na América os portugueses tinham certeza da
existência de terras a Oeste do Atlântico. Após a assinatura do Tratado de Tordesilhas, o
navegador português Duarte Pacheco Pereira teria inclusive chegado a terras brasileiras, entre
a região do atual Maranhão e a foz do Amazonas, em 1498 (MIRANDA, 2007). É certo que,
antes da tomada de posse oficial, realizada em 22 de abril de 1500, o litoral brasileiro assistiu
a passagem de naus portuguesas e espanholas, desde o litoral nordestino até a foz do
Amazonas ou do Rio Pará (MIRANDA, 2007).
As mais importantes fontes de informação desse período exploratório são as crônicas e
relatos dos viajantes, principalmente os missionários que acompanham as expedições
européias. Os relatos do Frei Gaspar de Carvajal contam a história da primeira grande
expedição amazônica. Em fevereiro de 1541, o governador espanhol Gonzalo Pizarro e o
capitão Francisco Orellana deixaram a recém descoberta Quito, no Equador, para desbravar a
Bacia Amazônica. Foram levados na expedição 200 cavalos, 1000 cães de caça, 2000 porcos,
4000 indígenas e 250 soldados espanhóis. Em dezembro de 1541, depois de cruzar a
cordilheira dos Andes, já não havia mais porcos ou cavalos para alimentar a expedição.
Pizarro ordenou a Orellana que construísse um barco e o lançasse na água após a confluência
dos rios Napo e Aguárico. Orellana, 57 soldados e Frei Gaspar de Carvajal iniciaram então
uma viagem histórica pela bacia do Rio Amazonas (Figura 28). Em agosto de 1542, como
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nove soldados a menos, a expedição chegou ao Oceano Atlântico (BUENO, 2002;
MIRANDA, 2007).

Figura 28 – Percurso da Expedição de Pizarro e Orellana, entre 1541 e 1542 (ATHENA REVIEW, 2006)

O Frei Gaspar de Carvajal teve papel importante na descrição e crônica da expedição,
embora seus relatos se detivessem muito mais no comportamento e nas dificuldades dos
expedicionários do que na descrição do ambiente natural. Em um dos relatos de Carvajal
observa-se a descrição dos povos nativos, a partir de um suposto ataque:
Andavam entre essa gente em canoas de guerra quatro ou cinco feiticeiros,
todos pintados de branco com as bocas cheias de cinzas, que atiravam para o
ar, tendo nas mãos uns hissopes com os quais iam jogando água ao rio à
maneira de feitiços, e depois de ter dado uma volta em nossos bergantins
fazendo isso, chamavam os homens de guerra e começavam a tocar suas
cornetas, trombetas de pau e tambores com grande gritaria e nos atacavam
(CARVAJAL, 1941 apud PORRO, 1995, p. 35).

O final do século XVI foi um período de prosperidade para a Espanha. Sob o reinado
de Filipe II, a exploração de prata e ouro das colônias americanas atingia o seu ápice, e o país
se tornou a nação mais poderosa da Europa. Filipe II possuía uma política externa agressiva.
Portugal estava enfrentando dificuldades internas causadas pelas disputas pelo trono, com o
fim da dinastia Avis, que governara desde 1385. Em 1580, aproveitando sua descendência da
monarquia portuguesa, Filipe assumiu o trono de Portugal, estabelecendo a União Ibérica. A
união durou até 1640 e durante esse período houve o trânsito de muitos exploradores
espanhóis e portugueses pela região amazônica (PERRY, 1999; BUENO, 2002; GADELHA,
2002; MIRANDA, 2007). No entanto, o domínio exercido pelos países ibéricos não impediu
que outras nações européias também se arriscassem na exploração da Amazônia, entre os
séculos XVI e XVII. Na tentativa de ocupar o território para pleitear a posse definitiva, a
região amazônica assistiu a 22 expedições espanholas, oito expedições inglesas, sete
expedições francesas, cinco expedições holandesas, além de três expedições portuguesas, que
acabaram efetivando o domínio territorial mais extenso (COSTA, 2008).
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O ponto de partida para a ocupação da Amazônia pelos portugueses era o Forte do
Presépio, atual cidade de Belém, fundada em 1616, na baía de Guajará, pelo capitão Francisco
Castelo Branco. A colonização portuguesa na região amazônica tinha como principais
objetivos garantir a posse do território, dispor de mão de obra barata de origem indígena e
obter lucro com o extrativismo vegetal. As chamadas "drogas do sertão", como o urucum, o
guaraná, o cravo, o cacau, a castanha e alguns tipos de pimenta rendiam bons lucros no
mercado internacional e foram alguns dos produtos monopolizados por Portugal. A sua
procura, milhares de pessoas internaram-se na floresta e os vilarejos foram surgindo às
margens dos rios (BUENO, 2002; GADELHA, 2002; MIRANDA, 2007; COSTA, 2008).
Em 28 de novembro de 1637, sob o comando do capitão português Pedro Teixeira,
saiu uma segunda grande expedição buscando explorar e consolidar a presença européia na
região amazônica. A expedição partiu de Belém, com cerca de 70 soldados e 1200 indígenas
em grandes canoas, rumo à Quito no Equador, com objetivo de retornar à Belém. Em 24 de
junho de 1638, Pedro Teixeira chegou à Quito. Em 16 de fevereiro de 1639, ele deixou a
cidade e retornou à Belém, chegando em 12 de dezembro do mesmo ano (BUENO, 2002;
MIRANDA, 2007). Devido à surpresa e ao receio dos administradores espanhóis com a
chegada de uma expedição portuguesa até Quito, a viagem de retorno foi acompanhada pelo
padre jesuíta espanhol Cristobal de Acuña. Acuña foi um dos mais importantes cronistas
sobre a região amazônica, pelas informações e descrições apresentadas em sua detalhada obra,
denominada “Novo Descobrimento do grande rio das Amazonas” (PORRO, 1995). Em uma
das passagens que demonstram a magnitude da floresta amazônica, Acuña (1941 apud
FAUSTO, 2005, p. 32) coloca que:
“[...]se o Nilo irriga o melhor da África, fecundando-a com sua corrente – o rio das
Amazonas banha reinos mais extensos, fertiliza mais planícies, sustenta mais
homens e aumenta com suas águas oceanos mais caudalosos.”

Como consequência do avanço da ocupação provocado pela busca às “drogas do
sertão” e das missões jesuíticas, várias cidades foram fundadas nas margens à montante da foz
do Rio Amazonas. Entre elas estão Gurupá-PA (1639), São Gabriel da Cachoeira-AM (1690),
Manaus-AM (1699) e Tefé-AM (1709) (MIRANDA, 2007). Santarém foi exatamente um dos
povoados oficialmente fundados a partir dessas missões, em 1661, pelo padre jesuíta João
Felipe Bettendorff. Naquela oportunidade, a localidade foi chamada de “Aldeia dos Tapajós”.
Devido ao seu posicionamento estratégico, serviu como base para os missionários jesuítas na
busca e captura de índios para a sua conversão religiosa, bem como para a expansão do
domínio português na região. Em 1758, o povoado foi elevado à categoria de vila, recebendo
o nome de Santarém, em homenagem à cidade portuguesa homônima (AMORIN, 1999).
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Apesar do foco econômico da região amazônica concentrar-se, nesse período, na
exploração do extrativismo vegetal, as atividades agrícolas foram sempre incentivadas pela
Coroa portuguesa (FIGUEIREDO; RICCI; CHAMBOULEYRON, 2008). Em 1622 os
portugueses introduziram a pecuária na Amazônia, trazendo animais mestiços das ilhas de
Cabo Verde (HOMMA, 2003 apud MIRANDA, 2007). Em 1682 foi fundada a Companhia do
Comércio do Maranhão, que também atuava na agricultura exportadora de açúcar e algodão
com fornecimento de crédito, transporte e escravos aos produtores (MIRANDA, 2007). Sob a
influência da política do Marquês de Pombal, em meados do século XVIII, a agricultura
passou a ser vista como um projeto civilizatório para a região amazônica, para a qual foram
oferecidos incentivos tributários, financiamento para importação de escravos, estímulo à
migração e à concessão de terras públicas (FIGUEIREDO; RICCI; CHAMBOULEYRON,
2008).
Santarém, como importante entreposto comercial, além de região produtora dos
principais cultivos que interessavam à Europa, vivenciou intensamente as transformações
impostas por essas mudanças econômicas. Entre meados dos séculos XVII e XVIII, o cacau
estabeleceu-se como o principal produto de exportação da região. Isso levou ao
aprimoramento da produção, saindo do simples extrativismo dos frutos que ocorriam
naturalmente na mata para o estabelecimento de lavouras cacaueiras. Em meados do século
XIX, contudo, a produção de cacau entrou em colapso, por conta de uma grande cheia que
destruiu a maior parte das plantações. Isso abriu espaço para o crescimento de outras
atividades, como a pecuária, o cultivo de arroz, milho e mandioca (GENTIL, 1988 apud
ADAMS, 2002; AMAZONAS, 2012).
Nesse período se desenvolveu também a vocação comercial de Santarém, com a venda
de produtos de toda a região, como a castanha, a salsaparrilha, a farinha, o peixe salgado, o
óleo de cumarú, o algodão e a borracha. O ciclo da borracha, apesar de não promover o
mesmo nível de desenvolvimento verificado em Manaus e Belém, também deixou marcas na
urbanização e no crescimento econômico de Santarém. Foi nessa região, inclusive, já no
século XX, que se deu um dos mais ambiciosos projetos do industrial norte-americano Henry
Ford: o estabelecimento de grandes seringais para a extração do látex nas localidades de
Fordlândia e, posteriormente, Belterra. A cidade de Belterra, que até 1997 fazia parte do
município de Santarém, nasceu de uma segunda tentativa de Ford em estabelecer uma
produção significativa de borracha na Amazônia, após o fracasso em Fordlândia. O transporte
de todo o maquinário para a extração e a produção da borracha, bem como o desenvolvimento
de infraestrutura de alto nível (para os padrões da região na época) e a atração de mão de obra
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externa tiveram reflexos em Santarém. O comércio da cidade foi diretamente beneficiado,
pois de lá partiam a maior parte dos mantimentos que supriam a nova cidade que estava se
formando. No entanto, a produção de borracha também não teve sucesso em Belterra, devido
principalmente às dificuldades com o plantio de seringueiras em larga escala e pelo
desenvolvimento da borracha sintética em meados do século XX (COSTA, 1993; AMORIN,
1999; GENTIL, 1988 apud ADAMS, 2002; AMAZONAS, 2012).
Ainda em meados do século XX, Santarém passou por outros ciclos econômicos. Entre
1930 e 1940, a região assistiu ao desenvolvimento da cultura da juta (Corchorus capsularis),
que era plantada nas várzeas amazônicas e utilizada fabricação de sacarias para embalagens
de produtos diversos. A produção atendia tanto aos mercados locais quanto a outras regiões
do país, principalmente para o ensacamento do café. As receitas do município foram
incrementadas com a instalação de pequenas fábricas e estabelecimentos comerciais
relacionados a esse produto (GENTIL, 1988 apud ADAMS, 2002; AMAZONAS, 2012).
Entre as décadas de 1950 e 1960, a extração de pau-rosa, para a retirada do óleo de sua casca,
também promoveu um pequeno desenvolvimento econômico na cidade, com a instalação de
três usinas beneficiadoras. A partir da década de 1970, a pimenta do reino, introduzida por
colonos japoneses, também passou a movimentar a economia local. O Pará chegou a ser o
maior produtor nacional neste período e Santarém foi uma das maiores cidades produtoras do
país (AMAZONAS, 2012).
Enquanto a economia de Santarém se diversificava lentamente, ainda que no portfólio
extrativista e agrícola, uma transformação importante foi colocada em curso pelo Governo
Federal, a partir da década de 1970: a disponibilização de infraestrutura, na forma de portos,
aeroportos e, principalmente, na construção de estradas que atravessariam a floresta, como a
Transamazônica (BR-230, em 1972) e a Cuiabá-Santarém (BR-163, em 1973), além de
milhares de quilômetros de estradas secundárias para incrementar o potencial de exploração e
ocupação da região. A instalação desses equipamentos públicos fazia parte de grandes
programas do Governo Federal, que tinham como objetivos principais o incentivo às
atividades econômicas e à colonização de grandes extensões de terra na Amazônia. Além do
investimento de bilhões de dólares na construção de infra-estrutura, o governo concedeu
incentivos fiscais e criou mecanismos legais para transferência de terra para grandes
produtores e empresas, para que essas se motivassem a iniciar suas atividades produtivas na
região (HECHT; COCKBURN, 1990; KOHLHEPP, 2002; LOUREIRO; PINTO, 2005).
O incentivo para a colonização da Amazônia refletia também a incapacidade do
governo militar em lidar com os problemas sociais de outras regiões do país, principalmente o
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Nordeste. Conforme coloca Kohlhepp (2002, p. 37) “a região amazônica era vista como
escape espacial para os conflitos sociais não-solucionados”. Contudo, como o governo
desconsiderou as populações que residiam anteriormente na Amazônia e não exerceu controle
sobre as atividades subsequentes, os conflitos sociais se tornaram inevitáveis, formando a
base para grande parte dos problemas que ainda assolam a região, como a violência no campo,
a ocupação irregular de terras e a desigualdade social. Ainda mais impressionante foi a
atuação das instituições públicas no sentido de regularizar as terras ocupadas ilegalmente. Em
1976, o governo militar deu à justiça o arcabouço necessário para legalização de posses
irregulares através da publicação de decretos, entre os quais permitiam-se “a regularização de
propriedades de até 60 mil ha que tenham sido adquiridas irregularmente mas com boa fé”
(LOUREIRO; PINTO, 2005, p. 81). Como colocam Loureiro e Pinto (2005, p. 80)
“interessado em privatizar a terra pública, o Estado aceitou conviver com a grilagem22”.
Depois da interferência inicial do Estado, que permitiu o acesso rodoviário,
disponibilizou e atraiu recursos financeiros e estimulou um intenso fluxo migratório, o
processo de ocupação ganhou características próprias. Dessa forma, a variável mais
determinante para a transformação das paisagens amazônicas deixava gradualmente de ser a
ação do Governo Federal e passava a se caracterizar pelos agentes privados, em suas
diferentes formas de atuação. Esses agentes assumiram papéis distintos no processo de
ocupação e expansão da fronteira agrícola para a Amazônia, tanto em termos da distribuição
espacial quanto da atividade produtiva. Conforme coloca Margulis (2003, p. 39-41):
Os [agentes] pioneiros têm, fundamentalmente, uma estratégia especulativa, sendo
sua atuação econômica derivada em larga medida da mineração de nutrientes
(nutrient mining). Caracterizados pela itinerância, as atividades predominantes
tendem a ser a extração mineral, a exploração de madeira, a pequena agricultura e a
pecuária de baixa intensidade, que basicamente consolida os direitos de propriedade
primitivos. As estratégias desses agentes variam também de acordo com sua
percepção sobre o avanço e a futura consolidação da fronteira, da futura
disponibilidade daqueles agentes a pagar por novas terras e da possível construção
de infra-estrutura. Junto com estes agentes e às vezes até mesmo antecipando-se a
eles, existem também os pequenos colonos, migrantes, trabalhadores rurais
despossuidos, que também coexistem nessas regiões [...] [já os] agentes nas áreas
consolidadas são muito mais voltados à produção agropecuária comercial e à
pecuária particular. A produção típica é de grande escala, com tendência acelerada
de tecnificação e manejo de pastos e animais. Nestas áreas localiza-se hoje a maior
parte dos desmatamentos da Amazônia. Os desmatamentos causados pelos grandes
22

O nome “grilagem” tem origem na técnica de deixar os documentos forjados em caixas ou gavetas cheias de
grilos para que os insetos se alimentem do papel e os documentos adquiram a aparência de antigos (WALLACE,
2007). Em termos práticos, representa o começo da transformação da floresta nativa (terras devolutas) em terras
tituladas e legalizadas para a produção agropecuária. Durante esse processo, os direitos de propriedade só são
assegurados com a ocupação física da terra, o que se torna mais importante do que qualquer documento de posse.
Esta ocupação física incentiva a existência de um grande número de grileiros, especializados em ocupar terras e
garantir sua posse até uma eventual legalização, muitas vezes financiados por grandes madeireiros e
latifundiários (MARGULIS, 2003).
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proprietários nestas áreas consolidadas obedecem menos a uma lógica de ocupação
de fronteira e mais àquela de capitalistas que decidem investir na expansão de suas
atividades. Também por conveniência, denomina-se fronteira consolidada a região
caracterizada por estes agentes e processos [...] [no] passado, principalmente, a
apropriação das terras públicas se deu em grande parte pelos pequenos agentes, seja
através dos projetos de colonização seja pela ocupação “espontânea”. Com o passar
do tempo, por diversos motivos, estes pequenos agentes terminaram por vender seus
lotes e pequenas propriedades para agentes mais capitalizados. Neste primeiro
esquema, os pequenos agentes antecedem aos grandes. No segundo caso, os
desmatamentos e a penetração se dão diretamente pelos maiores agentes
capitalizados – madeireiros, empresas de mineração, de energia, grandes pecuaristas
etc. Isto não quer dizer que prescindam dos pequenos agentes, apenas que estes
entram aí como simples mão de obra. [Assim,] o grosso dos desmatamentos e do
avanço sobre regiões pioneiras pertence a este segundo grupo. Neste modelo, os
pequenos se fazem presentes nas áreas pioneiras muito mais associados ao avanço
das frentes abertas pelas madeireiras e outros grandes empreendimentos.

Sob esse contexto, as transformações de grande escala das paisagens amazônicas
deixaram de obedecer à lógica do planejamento estatal para se adaptar à lógica econômica
capitalista, com grande peso para a atividade pecuária, que corresponde a aproximadamente
80% da conversão das florestas da região (MARGULIS, 2003).
Esses processos, que se reproduziram por diversas regiões de fronteira na Amazônia,
tiveram seus reflexos também em Santarém. A construção das estradas promoveu o acesso e
favoreceu os assentamentos no interior do município (NUGENT, 1993). Isso incentivou a
migração, tanto para a área urbana da cidade quanto para novos assentamentos rurais,
alterando o desenvolvimento espacial e modificando o uso da terra na região (Figura 29).
Tal contexto promoveu ainda o aumento
das áreas de pastagens, já que essa é uma
cultura extensiva, muito utilizada para o
registro “informal” da posse da terra,
como destacou Margulis (2003) no trecho
anterior. Além disso, o preço da carne
também tem subido nos últimos anos
(Figura 30), o que incentiva os produtores
a criarem gado, tanto como opção de renda
imediata

como

uma

poupança

disponibilização de recursos futuros.

para

Figura 30 – Variação do preço da carne no Brasil, entre
1997 e 2010, a partir dos dados do CEPEA
(2012)
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Figura 29 - Correlação do desmatamento com o eixo da Rodovia Transamazônica (BR230) (à esquerda) e com a
Rodovia Cuiabá-Santarém (BR163) (à direita) (adaptado de IBAMA, 2004)

Ainda em termos econômicos, outra variável determinante para a expansão da
fronteira agrícola no Oeste do Pará é o próprio preço da terra. As terras na região são
caracterizadas, genericamente, pela baixa produtividade, a falta de infraestrutura, a existência
de conflitos fundiários e a distância dos centros consumidores, o que confere um valor muito
menor quando comparado ao preço da terra em outras regiões do país. Essa particularidade,
somada ao aumento do preço da terra no Centro-Sul do Brasil, funcionou também como uma
força que deslocou população e atividades produtivas para a Amazônia em geral. Em 1970,
uma propriedade rural no Sul do país valia, em média, duas vezes mais do que no Norte. Já
em 1980, poderia valer 15 vezes mais. Dessa forma, agricultores de menor renda deixaram de
ter acesso à terra e os usos menos intensivos, como a pecuária, deslocaram-se para regiões
onde o preço da terra é menor, pressionando a fronteira agrícola e aumentando os
desmatamentos (MARGULIS, 2003; LOUREIRO; PINTO, 2005).
Tendo esses processos em curso, Santarém assistiu, a partir do início dos anos 2000,
ao estabelecimento de um novo ciclo econômico e produtivo: o ciclo da soja. Nesse período,
agricultores vindos principalmente das regiões Sul e Centro-Oeste do país chegaram ao
planalto santareno atraídos por três motivos principais: (1) preço menor da terra, em
comparação com as suas áreas de origem, conforme a lógica anteriormente descrita; (2)
lucratividade crescente da soja, principalmente entre 2001 e 2004 (Figura 31)23 e (3) garantia
de venda da produção, oferecida por empresas como a norte-americana Cargill, que
estabeleceu um porto graneleiro no Rio Tapajós em 2003, bem próximo ao centro de
Santarém (Figura 32).

23

Em outubro de 2012, o preço da saca de 60 kg de soja estava em cerca de R$ 75, segundo o levantamento do
CEPEA/USP (http://cepea.esalq.usp.br/soja/).
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Figura 31 – Variação do preço da soja no Brasil, entre
1997 e 2010, a partir dos dados do CEPEA
(2012)

Figura 32 – Porto da graneleiro da Cargill no Rio
Tapajós, que entrou em funcionamento a
partir de 2003, facilitando o escoamento
de grãos na região

O estabelecimento desses novos atores sociais na região, que chegaram com capital
para investimento e uma nova forma de lidar com a terra, gerou muitos conflitos com as
populações de pequenos produtores, principalmente os que se mantiveram próximos aos
talhões de soja (COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2008). Em Santarém, quase 50% dos
proprietários não tem título de posse, já que essa é uma região de ocupação mais antiga, na
qual não foram conferidos os títulos de ocupação inicial (LUDEWIGS et al., 2009). E a falta
de títulos tem promovido situações de vulnerabilidade para os pequenos produtores,
facilitando o crescimento da soja, devido aos menores custos de aquisição da terra – ou até
mesmo a tomada de terras à força, como será observado no capítulo 11, o que gerou conflitos
várias vezes violentos pela posse da terra e expulsão dos agricultores.
Além disso, surgiram problemas relacionados à aplicação indiscriminada de
agrotóxicos, o que tem causado uma queda na produtividade dos pequenos produtores, o
desaparecimento de animais de caça e problemas de saúde entre as famílias remanescentes24.
Tal cenário tem gerado muita insatisfação entre os agricultores locais e promovido a
desarticulação de comunidades inteiras (Figura 33), como pode ser observado em mais
detalhes a partir dos discursos dos entrevistados, no mesmo capítulo 11 (páginas 260 a 264).

24

Em maiode 2012, a Rádio Rural de Santarém publicou uma notícia na qual se denunciava casos de morte de
pessoas causadas pelos agrotóxicos utilizados nas plantações de soja. Alguns dos pequenos produtores que
residem próximo às plantações estariam inclusive sofrendo com casos de câncer. Além disso, os igarapés da
região estariam sendo poluídos por esses produtos, obrigando as famílias buscarem novas fontes de água. A
notícia pode ser acessada em: http://radioruraldesantarem.com.br/ver_noticia.asp?id=2124. Um cenário
semelhante foi indicado pelo estudo de Belo e outros (2012), sobre os impactos da soja em Mato Grosso.
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Atualmente, a economia de Santarém
baseia-se em setores de comércio e serviços,
no ecoturismo, nas indústrias leves e de
beneficiamento,
movelarias,

como
olarias,

madeireiras,
panificadoras,

agroindústrias, beneficiamento do látex, de
arroz

e

castanha,

casas

de

farinha,

beneficiamento do pescado, torrefações,
pequenas unidades artesanais, entre outros,
Figura 33 – Escola abandonada na comunidade de Poço
Branco, no planalto santareno, onde os
impactos da produção de soja
inviabilizaram a permanência de dezenas de
famílias

além

do

próprio

setor

agropecuário

(AMAZONAS, 2012).

É interessante destacar que sua importância
econômica e política para a região quase a
elevou à condição de capital do pretenso
estado do Tapajós, em um plebiscito
realizado com toda a população do Pará, no
final de 2011. A consulta pública verificou a
opinião da população sobre a criação do
novo estado, o que não foi aprovado por
66,08% dos eleitores do Pará, apesar do Figura 34 – Divulgação da campanha pelo “Sim” à
divisão do estado do Pará, a qual levaria à
apoio maciço em Santarém, onde a proposta
criação do estado do Tapajós, com
obteve 98,74% de aprovação (TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ,
2011) (Figura 34).

Santarém como capital. O escritório de
campanha estava montado em uma feira de
pequenos produtores rurais, realizada
próxima ao centro de Santarém, em agosto
de 2011

Em relação às suas características demográficas, a população total de Santarém e
Belterra, calculada pelos censos de 2000 e 2010, passou de 277.132 habitantes em 2000 para
310.898 em 2010 – um crescimento de 12,18% (Tabela 2). Nesse sentido, é interessante
destacar a diminuição da proporção de população rural nos dois municípios, que passou de
30,93% em 2000 para 28,39% em 2010. Com uma área total de 22.887 km² para Santarém e
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4398 km² para Belterra, a densidade demográfica dos municípios, em 2010, era de 12,87
hab/km² e 3,71 hab/km², respectivamente25 (IBGE, 2012).
Tabela 2 – População urbana, rural e total dos municípios de Santarém e Belterra, de acordo com as contagens
dos censos de 2000 e 2010 (IBGE, 2012)

Urbana
Rural
Total
2000
2010 2000 2010
2000
2010
Santarém 186.297 215.790 76.241 78.790 262.538 294.580
Belterra
5126
6852 9468 9466 14.594 16.318
Total
191.423 222.642 85.709 88.256 277.132 310.898

O cenário de crescimento econômico descrito anteriormente refletiu-se nos números
do PIB dos dois municípios. Em 2003, os PIBs de Santarém e Belterra somaram cerca de um
bilhão de reais. Em 2009, último ano com dados de PIB municipalizados, esse valor chegou a
1,834 bilhão de reais (Tabela 3) – um crescimento de aproximadamente 83% (IBGE, 2012).
Ainda que a agropecuária tenha um peso importante para a economia da região, sua
participação proporcional tem diminuído frente ao crescimento mais acelerado de outros
setores, principalmente os serviços (Figura 35). Enquanto em 2003, o PIB agropecuário
representava 14,10% do total, em 2009 ele caiu para 8,74%. Além disso, é possível observar
que, em 2005, o PIB agropecuário de Santarém e Belterra sofreu uma redução importante
(Figura 36), o que pode estar correlacionado com a forte queda do preço da soja e da carne no
mesmo período (ver Figuras 30 e 31).
Tabela 3 – Produto Interno Bruto (PIB) agrícola e geral dos municípios de Santarém e Belterra, entre
2003 e 2009, conforme os dados do IBGE (2012) (em mil R$)
Santarém
Belterra
Total
Total
Santarém total Belterra total
Ano
(agric)
(agric)
(agric)
geral
126.438
15.794
973.175
35.768
2003
142.232
1.008.943
118.539
22.503
1.204.751
47.292
2004
141.042
1.252.043
94.783
21.172
1.271.350
50.187
2005
115.955
1.321.537
115.871
20.120
1.430.661
50.729
2006
135.991
1.481.390
115.177
24.214
1.530.441
56.678
2007
139.391
1.587.119
127.982
22.910
1.636.460
58.787
2008
150.892
1.695.247
130.742
29.585
1.765.658
68.352
2009
160.327
1.834.010

25

Mojuí dos Campos, que era um distrito de Santarém, conquistou sua emancipação em 2010. Em outubro de
2012, o novo município realizou a sua primeira eleição para prefeito e vereadores. Os dados de área, população e
outros indicadores socioeconômicos, no entanto, ainda não estão separados das informações de Santarém. Dessa
forma, no presente trabalho, Mojuí dos Campos não foi tratado como um município à parte.
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Figura 35 – Variação do PIB de Santarém, por setor da
economia, entre 2003 e 2009, com base
nos dados do IBGE (2012)

Figura 36 – Variação do PIB agropecuário de Santarém
e Belterra, entre 2003 e 2009, com base
nos dados do IBGE (2012)

O crescimento do setor de serviços, conforme observado nos dados do PIB, contribuiu
também para o aumento do número de empregos. Em 2000, a proporção da população
economicamente ativa desempregada era de 13,38% em Santarém e Belterra. Em 2010, essa
proporção caiu para 8,99% (IBGE, 2012). Com o setor de serviços aquecido, a diminuição do
desemprego, o aumento real do salário mínimo e o crescimento do número de beneficiários
dos programas de previdência e assistência social, como visto anteriormente, seria esperado
verificar também um aumento da renda mensal entre as famílias da região de Santarém.
E os dados do IBGE (2012) retratam
exatamente esse cenário. Em 2000, a renda
domiciliar mensal média era de R$ 1669,39
nas áreas urbanas e R$ 655,52 nas áreas rurais
de Santarém26. Em 2010, esse valor passou
para R$ 2007,15 nas áreas urbanas e R$
940,06 nas áreas rurais – um ganho real de
20,23% e 43,41%, respectivamente (Figura
37). Ainda que os anos não sejam os mesmos
dos levantamentos do presente trabalho (2003 Figura 37 – Renda mensal média das famílias em áreas
e 2011), é interessante utilizar esses dados

urbanas e rurais de Santarém, em 2000 e
2010, segundo os dados do IBGE (2012)

para comparar com o panorama oferecido
pelos capítulos a seguir.

26

Os valores da renda domiciliar mensal média de 2000 foram corrigidos pelo IPCA. Entre 2000 e 2010, o
índice de inflação registrado foi de 93,10%.
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Em relação à produção agrícola, os dados do IBGE (2012) mostram uma redução nas
áreas plantadas entre 2003 e 2010, tanto em culturas anuais como em culturas perenes. As
culturas anuais ainda apresentaram um aumento pronunciado entre 2003 e 2005, o que suporta
os efeitos da chegada dos grandes produtores no início dos anos 2000 (Figura 38). No entanto,
a partir de 2005, foi possível observar uma tendência de queda nas áreas plantadas com
culturas anuais, o que também confirma o contexto socioeconômico de redução do preço
desses cultivos, com destaque para a soja. A área plantada em Santarém e Belterra era de
91.368 ha em 2003, chegou a 123.885 ha em 2005 e foi para 81.155 ha em 2010. Já as
culturas perenes também apresentaram redução, mas a tendência de queda, nesse caso, foi
contínua. A área plantada com essa categoria de cultivos passou de 3706 ha em 2003 para
1879 ha em 2010 (Figura 39).

Figura 38 – Variação da área plantada com culturas
anuais em Santarém e Belterra, entre 2003
e 2010, de acordo com os dados do IBGE
(2012)

Figura 39 – Variação da área plantada com culturas
perenes em Santarém e Belterra, entre
2003 e 2010, de acordo com os dados do
IBGE (2012)

Em relação à produção pecuária, os
dados do IBGE (2012) mostram uma
alteração das tendências. Entre 2004 e 2007,
houve uma redução do número de cabeças de
gado, que passou de 174.132 em 2004 para
114.020 em 2007. Já a partir de 2007, houve
uma

recuperação

da

trajetória

de

crescimento. Em 2010, o número de cabeças
de gado em Santarém e Belterra chegou a
153.773 – o que ainda não se coloca no Figura 40 – Variação do número de cabeças de gado em
mesmo patamar de 2004 (Figura 40).

Santarém e Belterra, entre 2004 e 2010, de
acordo com os dados do IBGE (2012)
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Ainda que a região de Santarém verifique um desenvolvimento econômico importante
nos últimos anos, a desigualdade socioeconômica ainda é marcante na área em estudo. O
coeficiente de Gini27, que mede o nível de desigualdade através da distribuição da renda per
capita, foi de 0,585 em 2010 para o município de Santarém – acima da já elevada média
nacional, que foi de 0,530 no mesmo ano (IBGE, 2012). Tal contexto se traduz em uma região
central relativamente rica, que tem assistido ao estabelecimento de novos serviços, como
shopping center, restaurantes, hotéis, entre outros (Figura 41), mas com uma periferia urbana
e rural relativamente pobre, que sofre com a falta de saneamento básico, pavimentação
adequada e outros serviços públicos básicos (Figura 42).

Figura 41 – Shopping na região central de Santarém,
inaugurado em 2010 (foto: Eliakin Queiroz)

Figura 42 – Conjunto de casas na periferia de
Santarém, denunciando a falta de
infraestrutura e saneamento básico

Nos capítulos a seguir serão apresentados os resultados obtidos a partir das entrevistas
realizadas com as famílias das áreas rurais de Santarém e Belterra, em 2003 e 2011. Alguns
dos indicadores utilizados, como os números do emprego formal e a área plantada com
culturas anuais, confirmam e reforçam as tendências apontadas pelos censos e levantamentos
conduzidos pelo IBGE. Outros, como a proporção de crescimento da renda rural e a área
plantada com culturas perenes, oferecem um cenário ligeiramente diferente, o que pode
sugerir que alguns dos fenômenos observados sejam específicos para os pequenos produtores
rurais de baixa renda do planalto santareno.

27

Ver mais detalhes sobre esse indicador na página 161.
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7 RESULTADOS: UMA APROXIMAÇÃO QUANTITATIVA DE UM MUNDO
RURAL EM TRANSIÇÃO
O objetivo dessa primeira aproximação da análise dos dados quantitativos foi a
observação de tendências gerais de mudanças para os pequenos produtores rurais da região de
Santarém, bem como o destaque das variáveis mais importantes na relação entre renda,
consumo, produção agrícola e uso da terra. Nesse sentido, foi possível encontrar mudanças
relevantes nas 18 categorias nas quais os dados quantitativos foram agrupados, conforme será
descrito nos itens a seguir.
Na primeira etapa de análise, o universo amostral de 2003 (chamado aqui de “STM
2003”), composto por informações de 488 famílias, foi comparado com o universo amostral
de 2011 (chamado aqui de “STM 2011”), composto por informações de 83 famílias. Apesar
do levantamento de 2003 compreender 488 unidades domésticas entrevistadas, não foi
possível comparar a totalidade das amostras nas análises por categoria, já que alguns dos
questionários aplicados naquela oportunidade não tiveram todas as questões respondidas.
Dessa forma, o tamanho da amostra de 2003 foi ajustado conforme a disponibilidade de
informações nas categorias, utilizando sempre o número máximo de UDs com dados
disponíveis28.
Algumas das questões elaboradas para o questionário de 2011, como a disponibilidade
de assistência técnica e o número de cômodos da residência, por exemplo, não existiam no
questionário de 2003. Além disso, outras questões foram desagregadas para obter informações
mais detalhadas, como a quantidade de itens que compõem a renda familiar e o período total
de recebimento de benefícios sociais, por exemplo. Nesses casos, em que são impossíveis as
comparações, são apresentados diagnósticos das categorias com os dados obtidos no último
levantamento.
Em termos gerais, a comparação dos dados quantitativos de 2003 e 2011 mostra um
desencadeamento de fatores muito importantes do ponto de vista da pesquisa. Existe um
aumento significativo da renda familiar, que parece ter conexões com um maior consumo de
bens industrializados e com uma menor dependência da produção local para subsistência.
Paradoxalmente, esse aumento da renda familiar entre os pequenos produtores rurais da região
de Santarém vem acompanhado de uma menor participação proporcional dos rendimentos
agrícolas na composição do orçamento doméstico. Tal resultado reflete um aumento da
importância de outras fontes de renda, mas também uma diminuição da atividade agrícola
28

O tamanho das amostras analisadas, que representa a quantidade de dados disponíveis para cada categoria, será
indicado em cada uma das tabelas e gráficos a seguir.
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comercial, como mostram os dados de produção. Um menor engajamento nas atividades
agrícolas por parte das famílias pode significar um uso da terra menos intensivo, o que
poderia estar proporcionando a regeneração da vegetação secundária, como apontam os dados
declarados de área de floresta e capoeira.
Os resultados de cada uma das 18 categorias são detalhados a seguir, buscando
evidenciar as mudanças gerais mais importantes e destacar as correlações mais relevantes para
as hipóteses da presente pesquisa.
7.1 Aposentadorias e pensões
Conforme apresentado na introdução e no capítulo 4, os benefícios da previdência
social, principalmente as aposentadorias e pensões, têm sido responsáveis pela injeção de um
grande volume de recursos, não só na região de Santarém, mas nas áreas rurais de todo o país.
Os dados coletados em 2003 e 2011 na área de estudo confirmam a importância desses
benefícios, mostrando que houve um aumento significativo no número de UDs com
indivíduos aposentados e pensionistas. Os dados apresentados na Tabela 4 e na Figura 43
apontam que apenas 39,26% das UDs contavam com indivíduos beneficiários em 2003. Esse
número passou para 60,24% em 2011. Além disso, em 2011, 24,10% das UDs tinham dois ou
mais aposentados e/ou pensionistas recebendo cada um pelo menos R$ 545 mensais. Em
2003, esse percentual foi de 17,29%.
É interessante observar ainda que 65,71% das concessões de aposentadorias e pensões
ocorreram a partir de 2003 (Figura 44), fazendo com que os efeitos dessa fonte de renda sejam
mais representativos nos últimos anos. Tal fato ajuda a compreender a diferença significativa
entre os contextos observados nos dois levantamentos em alguns dos temas, como renda
familiar, consumo, acesso ao crédito, composição demográfica, entre outros. Nesse novo
contexto, é muito provável que venha ocorrendo uma reorganização da estrutura familiar,
elevando a importância do indivíduo aposentado/pensionista nas tomadas de decisão.
Ainda que não existam dados quantitativos sobre isso, as entrevistas com as famílias,
as entrevistas na cidade e as observações de campo apontam que a ação do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Santarém tem sido fundamental na obtenção
dos benefícios nos últimos anos. O sindicato atua como facilitador dos processos, organizando
a documentação dos candidatos e acompanhando os procedimentos junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS). Isso tem agilizado a liberação dos benefícios e incentivado
a sindicalização dos produtores, já que as mensalidades pagas regularmente funcionam como
prova da condição de trabalhador rural. Como é de interesse do sindicato manter os
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pagamentos29, a possibilidade de obtenção dos benefícios é oferecida como um dos serviços
que justificam a quitação das mensalidades. Quando esse tema surgiu nas entrevistas, muitos
dos entrevistados utilizaram exatamente essa justificativa para explicar a filiação ao sindicato.
Em 2011, 76,56% das UDs tinham pelo menos um indivíduo sindicalizado.
Tabela 4 – Frequência absoluta e relativa de indivíduos aposentados e pensionistas por UD
N° Aposentados na UD
0
1
2
3
TOTAL

Figura 43 – Percentual de UDs com pelo menos um
aposentado/pensionista em 2003 e 2011

STM 2003 (n=405)
FREQ
%
246
60,74
89
21,98
69
17,04
1
0,25
405
100

STM 2011 (n=83)
FREQ
%
33
39,76
30
36,14
19
22,89
1
1,20
83
100

Figura 44 – Número de concessões por período, a partir
dos dados obtidos no levantamento de 2011

7.2 Assistência técnica
Questões sobre a existência de assistência técnica para as atividades produtivas foram
aplicadas somente no levantamento de 2011. Dessa forma, não é possível estabelecer uma
comparação com a situação em 2003 ou inferir qualquer tipo de mudança nessa categoria.
As perguntas feitas no último levantamento sobre esse tema tinham o objetivo de obter
informações sobre a ocorrência de algum tipo de assistência técnica e, se sim, de qual
instituição e com qual frequência. A grande maioria das propriedades (80,72%) declarou não
receber nenhum tipo de assistência técnica para as atividades agrícolas (Figura 45). Nas 16
propriedades em que já houve algum tipo de apoio, seis instituições foram listadas: (1)

29

O valor das mensalidades pagas ao STTR de Santarém era de R$ 11,50 por pessoa em meados de 2011.
Segundo informações do próprio sindicato, somente em Santarém existem cerca de 16.000 filiados.
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Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER), (2)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), (3) Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), (4) Prefeitura Municipal de Santarém, (5) STTR e
o (6) Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). A EMATER apareceu
como a instituição mais presente, já tendo visitado 13 dessas 16 propriedades. No entanto,
apenas quatro dos entrevistados afirmaram ter um apoio regular dessas instituições.
Os resultados dos questionários, somados às observações de campo, mostraram que as
propriedades que contavam com uma assistência mais efetiva, que se traduzia em visitas
regulares, oferecimento de material (como sementes e equipamentos) e linhas de
financiamento, possuíam maior engajamento na agricultura.
Esse maior nível de engajamento se refletia
em mais pessoas da família envolvidas e
maiores perspectivas de manutenção e
investimentos na atividade. Os testes de
correlação entre a existência de assistência
técnica e a proporção dos ganhos agrícolas
também confirmam a influência dessa
variável (ver capítulo 9). De qualquer forma,
as observações de campo apontaram uma
diferença

significativa

entre

famílias

Figura 45 – Percentual de propriedades com algum tipo
de assistência técnica em 2011

assistidas e não assistidas.
7.3 Atividades, escolaridade e trabalho
O conjunto de questões sobre as atividades, a escolaridade e os trabalhos
desempenhados pelas famílias entrevistadas levantou informações sobre todos os indivíduos
da propriedade. Assim, as 488 UDs de 2003 representaram uma população de 2130 pessoas
(média de 4,36 pessoas por UD), enquanto as 83 UDs de 2011 se desdobraram em 320
indivíduos (média de 3,86 pessoas por UD).
As atividades desempenhadas pelos indivíduos constituem-se em uma das informações
mais relevantes para o presente trabalho, já que a agricultura entre os pequenos produtores é
muito dependente da disponibilidade de mão de obra na própria família. Caso os indivíduos
estejam comprometidos com outras atividades, é menos provável que a agricultura seja a
fonte de renda primária e esteja entre as prioridades da família. Exatamente para captar esse
cenário, os indivíduos foram questionados sobre suas principais ocupações (Tabela 5). Entre
as pessoas acima de 18 anos, 56,70% responderam “agricultor” no levantamento de 2003. Em
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2011, esse valor caiu para 39,39% (Tabela 6). Com essa informação, foi possível verificar
também que 24,80% das UDs não tinham indivíduos autodeclarados “agricultores” em 2003.
Esse valor aumentou para 50,60% em 2011 (Tabela 7). Ou seja, mais da metade das UDs
levantadas em 2011 não tinha nenhum agricultor na residência.
Algumas das atividades que estão assumindo essa força de trabalho adulta que está
deixando a agricultura são: a prestação de serviços gerais, relacionados ou não à agricultura
(5,16% em 2003 para 10% em 2011), o desempenho de atividades profissionais, como
professores, vendedores, atendentes, entre outros (0,82% em 2003 para 7,5% em 2011) e a
administração de pequenos comércios (0,57% em 2003 para 2% em 2011).
Tabela 5 – Atividades e ocupações de toda a população levantada em 201130

Agropecuária
Comércio/negócios
Profissional
Trabalho doméstico
Aposentado
Serviços na agricultura
Serviços fora da agricultura
Escola
Nenhum
Total

STM 2011 (n=320)
FREQ
%
65
20,31
4
1,25
15
4,69
30
9,38
66
20,63
11
3,44
9
2,81
102
31,88
18
5,63
320
100,00

Tabela 6 – Número de indivíduos acima de 18 anos que se autodeclararam agricultores

No. total de agricultores

STM 2003 (n=996) STM 2011 (n=165)
FREQ
%
FREQ
%
681
56,70
65
39,39

Tabela 7 – Número de UDs sem indivíduos autodeclarados agricultores

No. de UDs sem agricultores

30

STM 2003 (n=488)
FREQ
%
121
24,80

STM 2011 (n=83)
FREQ
%
42
50,60

Essa questão também foi aplicada no levantamendo de 2003. Contudo, algumas das respostas foram agregadas
em sub-categorias distintas das de 2011. As respostas dos entrevistados costumam ser muito mais diversas que as
categorias pré-estabelecidas. Nesses casos, o critério utilizado pelo entrevistador geralmente tem muita
interferência na construção dos resultados. O item “aposentado”, por exemplo, não foi utilizado em 2003 para
descrever um tipo de atividade ou ocupação. Dessa forma, não foi possível comparar cada sub-categoria.
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Em relação à escolaridade, os dados apresentados na Tabela 8 apontam um aumento
sensível no número de crianças matriculadas. Em 2003, 85,09% das crianças entre seis e 17
anos estavam frequentando as escolas, enquanto em 2011 esse número passou para 97,53%.
Ainda que esse não seja um objeto de estudo direto da presente pesquisa, o aumento do
número de matrículas pode estar correlacionado à introdução do PBF, que ocorreu a partir de
2004, já que uma das principais condicionalidades do programa é a manutenção das crianças
nas escolas (ver próximo item). Entre os indivíduos adultos (acima de 21 anos), também se
observou um pequeno aumento na média de anos de estudo (4,06 em 2003 para 4,53 em
2011)31.
Tabela 8 – Indicadores de escolaridade entre a população total das UDs levantadas

Número total de indivíduos na escola
Crianças (6-17 anos) na escola
Anos de escolaridade média (+ 21 anos)

STM 2003 (n=2130) STM 2011 (n=320)
FREQ
%
FREQ
%
694
32,58
102
31,88
565

85,09
4,06

79

97,53
4,52

7.4 Bolsa Escola/Família
O discurso dos entrevistados durante a primeira atividade de campo do presente
trabalho, em 2010, deu bastante destaque para os possíveis impactos do Bolsa Família sobre a
população rural da região de Santarém. Nesse sentido, o PBF emergiu no início da pesquisa
como uma das variáveis mais relevantes a ser analisada, a qual poderia ter efeitos importantes
sobre o modo de vida das famílias da região em estudo, como a desvinculação do trabalho
agrícola, mudanças de hábitos alimentares e novas perspectivas de consumo.
Apesar do PBF ter sido implantado somente a partir de 2004, já havia outros
programas federais de transferência de renda que atendiam parte dessa população, como o
Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás. Esses programas foram criados em 2001
e proviam uma renda de até R$ 97,50 mensais por família, sendo de R$ 15,00 a R$ 45,00
mensais do Bolsa Escola, mais R$ 15,00 a R$ 45,00 mensais do Bolsa Alimentação e R$
15,00 a cada dois meses do Auxílio Gás. Assim como o Bolsa Família, o valor do pagamento
mensal variava em função do número de filhos até 17 anos (R$ 15,00 por filho, até o limite de

31

A escolaridade foi medida em indivíduos acima de 21 anos pois existia um grande número de jovens entre 17 e
21 anos ainda frequentando a escola. Como esses indivíduos ainda não completaram seus estudos, optou-se por
calcular a média de escolaridade em uma faixa mais elevada de idade.
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três). Esses benefícios chegaram a atender cerca de cinco milhões de famílias antes da criação
do PBF.
No levantamento de 2003, 32,55% das famílias recebiam pagamentos referentes aos
benefícios acima, com valores variando entre R$ 15,00 e R$ 90,00 mensais. Já em 2011,
45,78% das famílias recebiam o Bolsa Família no momento do levantamento, ou já haviam
recebido em períodos anteriores, com valores variando entre R$ 65,00 e R$ 175,00 mensais
(Figura 46). Considerando que o delineamento amostral de 2011 buscou as famílias de mais
baixa renda (abaixo de R$ 200,00 mensais per capita), bem como a amplitude de cobertura do
PBF, que atende mais de 22.000 famílias em Santarém e Belterra, chegou a ser uma surpresa a
proporção de famílias atendidas não superar 50%. Os dados e as observações de campo
mostraram que existe ainda uma demanda pelo programa que não conseguiu ser atendida
pelas cotas disponibilizadas para a região de Santarém.
Mas também existe um grande número de
famílias

que

não

atendem

mais

às

condicionalidades, como a renda per capita
máxima (R$ 140,00 mensais). Ainda assim,
o

PBF

considerável

disponibiliza
de

um

recursos

na

volume
região.

Considerando as cerca de 22.000 famílias
beneficiárias e a média aproximada de R$
Figura 46 – Proporção de famílias atendidas pelos
programas de transferência de renda

70,00 mensais por família observada no
levantamento de 2011, são cerca de R$
1.540.000,00

mensais

injetados

na

economia local.
No último levantamento, as questões sobre esse tema foram mais detalhadas, com o
objetivo de captar também o período e o volume totais de pagamentos, bem como a
destinação dos recursos. As famílias já beneficiadas entrevistadas em 2011 receberam, em
média, 68 meses de pagamentos, totalizando um valor médio de R$ 4431,55 (Tabela 9).
Tabela 9 – Média dos valores e número de meses recebidos pelas UD em cada levantamento
STM 2003 (n=138) STM 2011 (n=38)
Valor médio mensal (R$)
Média de meses recebidos
Média valor total recebido (R$)

32,22
NA
NA

70,09
68
4431,55
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Em relação ao uso dos recursos, todos os entrevistados prontamente declararam que o
dinheiro era utilizado nas despesas gerais das crianças, como alimentação, material escolar e
roupas. Mas as observações de campo e os próprios discursos das famílias em outros
momentos da entrevista apontaram que o dinheiro pode ter outras destinações, como a
aquisição de eletrodomésticos, material de construção, parcelamento de motos, entre outros.
7.5 Caça
As questões sobre caça poderiam funcionar como um indicador relevante de
dependência dos recursos naturais, já que essa sempre foi uma fonte importante de proteínas
para populações rurais, bem como uma complementação da alimentação em geral.
Considerando o aumento da renda média das
famílias e a diversificação das atividades dos
indivíduos,

seria

esperada,

então,

uma

diminuição na prática de caça entre os
entrevistados. Os dados dos levantamentos,
contudo,

mostraram

um

aumento

proporcional da caça entre 2003 e 2011.
Enquanto 34,76% das famílias declararam
caçar em 2003, 45,78% disseram o mesmo
em 2011 (Figura 47). Tatu, paca, cotia,
veado, caititu, jabuti, tracajá, mutum e Figura 47 – Proporção de UDs com indivíduos que
macaco foram os animais citados em 2011,

declaram caçar

nessa ordem.
Apesar dos dados desse tema mostrarem um aumento significativo da caça, é muito
pouco provável que isso reflita com precisão a realidade da região em estudo. As observações
de campo e o discurso dos entrevistados não justificariam esse aumento. Perguntas sobre caça
geralmente são difíceis de serem trabalhadas, já que esse costuma ser um tema sensível e que
gera receio de retaliações por parte dos entrevistados. Portanto, a qualidade dos dados
depende da habilidade do entrevistador em abordar as questões e conquistar a confiança dos
informantes. No levantamento de 2003, os entrevistadores podem ter encontrado uma maior
dificuldade em obter essas informações. Outro fator que as observações de campo e o discurso
dos entrevistados mostraram foi uma mudança de comportamento em relação ao propósito da
caça. Enquanto antes essa atividade funcionava como uma fonte importante de alimentação
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para a toda a família, hoje ela funcionaria mais como um entretenimento masculino, ainda que
alguns animais continuem sendo muito apreciados como fonte de alimento.
Os dados de consumo (ver próximo item) apontaram um ligeiro aumento na proporção
de UDs que declararam possuir uma arma (40,95% para 46,99%), o que poderia suportar os
dados de caça. No entanto, várias das famílias que declararam possuir uma arma declararam
também que não caçam, enquanto famílias que não possuíam armas disseram caçar.
Considerando os fatores colocados acima, os dados de caça devem ser utilizados com cautela
nas correlações com as hipóteses do presente trabalho.
7.6 Consumo
A categoria “consumo” coloca-se como um dos temas mais relevantes do
levantamento, já que apresenta correlações diretas com a variável independe “renda” e com a
percepção de melhoria da qualidade de vida. Nesse sentido, as informações disponibilizadas
nessa categoria representam indicadores importantes sobre a tomada de decisão na destinação
dos recursos adicionais e nas perspectivas da população em estudo.
Nos levantamentos de 2003 e 2011, foram feitas várias questões sobre os itens
presentes na residência, as características físicas da casa e a posse de imóveis na cidade. O
questionário de 2011, especificamente, apresentou ainda perguntas sobre os principais itens e
alimentos adquiridos nos mercados e no comércio em geral. Os dados mostraram um aumento
significativo no padrão de consumo das famílias entrevistadas, sendo que todos os indicadores
apresentaram elevação na comparação entre 2003 e 2011.
O valor médio de todos os bens e posses da família (carro, moto, TV, geladeira, fogão
etc.), corrigido, passou de R$ 6946,55 em 2003 para R$ 10.782,30 em 201132. Entre esses
itens, chama a atenção o aumento proporcional de alguns bens de alto valor, como geladeiras
(de 26,67% para 84,34%) e motos (de 10,24% para 48,19%) (Figura 48), indicando uma
importante destinação do crescimento registrado na renda. É interessante observar também
que existem mais casas com televisões (90,36%) do que com geladeiras (84,34%) em 2011, o
que provavelmente reflete a chegada tardia da energia elétrica à região, já que é muito
dispendioso manter uma geladeira alimentada por geradores. Isso pode representar também
uma ordem de preferência nos bens de consumo, que refletiria a importância cultural da
televisão, mas não existem dados nos levantamentos para suportar tal suposição. Na Tabela 10
32

Para calcular o valor dos bens e posses da família, foram utilizados os valores de médios de mercado dos
modelos mais simples de cada item. Os preços de itens que são geralmente adquiridos usados ou que são antigos
na UD, conforme a observação em campo, como espingardas, carros, tratores, caminhões, caminhonetes e
bicicletas, foram depreciados em 50% em relação ao valor de mercado atual (2011).
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são apresentadas a frequência absoluta e relativa de todos os bens da residência declarados
nos levantamentos. É possível observar em 2011 o aparecimento de itens normalmente
associados à área urbana, como ar condicionado, computador, micro-ondas e videogame.

Figura 48 – Proporção de UDs com alguns dos principais bens de consumo nos dois levantamentos

Tabela 10 – Frequência absoluta e relativa de todos os eletrodomésticos e outros itens de valor
presentes nas UDs................................................................................. (continua)
Item
antena parabólica
aparelho de som
ar condicionado
bicicleta
caminhão
caminhonete
caminhonete (poc poc)*
carro
compressor
computador
despolpadeira
DVD
espingarda
fogão a gás
fogão a lenha
forrageira (moedor capim)
freezer
geladeira

STM 2003 (n=420)
FREQ UDs c/ item
%
53
12,62
37
8,81
0
0,00
302
71,90
5
1,19
13
3,10
0
0,00
13
3,10
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
172
40,95
339
80,71
374
89,05
0
0,00
0
0,00
112
26,67

STM 2011 (n=83)
FREQ UDs c/ item
54
46
1
59
2
2
1
11
1
6
1
24
39
80
0
1
18
70

%
65,06
55,42
1,20
71,08
2,41
2,41
1,20
13,25
1,20
7,23
1,20
28,92
46,99
96,39
0,00
1,20
21,69
84,34
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Tabela 10 – Frequência absoluta e relativa de todos os eletrodomésticos e outros itens de valor
presentes nas UDs............................................................................. (continuação)
Item
máquina de costura
máquina de lavar
micro-ondas
moto
motor casa de farinha
motosserra
rádio
relógio
roçadeira
telefone celular
telefone fixo
trator
TV colorida
TV colorida (LCD)
TV preto e branco
ventilador
videogame

STM 2003 (n=420)
FREQ UDs c/ item
%
140
33,33
0
0,00
0
0,00
43
10,24
0
0,00
45
10,71
303
72,14
265
63,10
0
0,00
10
2,38
0
0,00
7
1,67
108
25,71
0
0,00
106
25,24
0
0,00
0
0,00

STM 2011 (n=83)
FREQ UDs c/ item
6
22
1
40
1
18
73
1
0
64
6
4
73
1
1
2
1

%
7,23
26,51
1,20
48,19
1,20
21,69
87,95
1,20
0,00
77,11
7,23
4,82
87,95
1,20
1,20
2,41
1,20

* Poc poc é um tipo de veículo, semelhante a uma caminhonete, construído com peças improvisadas, como
motores de máquinas agrícolas antigas, chassis de madeira e suspensão de charretes. É bastante comum na região
em estudo.

Em relação às características físicas das residências, os dados mostram que houve uma
melhoria nos materiais de construção das casas (paredes, piso e telhados), nas condições
sanitárias (banheiro dentro da residência e fossas sépticas) e no acesso à energia elétrica. Vale
destacar o aumento da proporção de casas com paredes de alvenaria (19,96% para 37,35%),
piso de cerâmica (6,32% para 34,94%), telhas de barro (7,76% para 25,30%), banheiros
internos (9,02% para 43,37%), fossa séptica (8,98% para 48,19%) e acesso à rede de energia
(18,03% para 90,36%) (Figura 49). Esses dados, somados aos discursos dos informantes,
mostram que o investimento na infraestrutura das moradias tem absorvido uma parte
importante da renda adicional das famílias entrevistadas. Tal contexto colabora ainda com a
percepção de melhoria da qualidade de vida, já que as condições de moradia e conforto são
fundamentais para essa concepção.
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Figura 49 – Conjunto de gráficos que apontam as mudanças na infraestrutura doméstica entre 2003 e 2011 (em
porcentagem)

Seria interessante realizar ainda uma comparação entre o número médio de cômodos
das residências entre 2003 e 2011. Contudo, essa informação não foi coletada no primeiro
levantamento. Em 2011, a média de cômodos por residência era de 4,89, com a distribuição
conforme a Tabela 11 a seguir:
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Tabela 11 – Distribuição do número de cômodos por UD no levantamento de 2011
N° Cômodos
1-2
3-4
5-6
7+

STM 2011 (n=83)
FREQ
%
2
2,41
34
40,96
37
44,58
10
12,05

Em relação às propriedades urbanas, houve um pequeno aumento no número de
famílias que declaram possuir uma casa, comércio ou terreno na cidade. A proporção passou
de 12,91% em 2003 para 16,87% em 2011. Nos dois levantamentos, entre os que declararam
possuir algum imóvel na cidade, cerca de 85% disseram que tinham uma casa e os 15%
restantes eram divididos entre comércio e terrenos. Apesar do pequeno crescimento, os dados
mostram que o investimento e a manutenção de uma segunda residência, na área urbana,
ainda não é viável ou desejável para a grande maioria dos entrevistados.
O consumo de produtos de supermercados e comércios foi outro conjunto de questões
coletados somente em 2011. No questionário foram perguntados quais os principais produtos
adquiridos nos mercados da cidade e nos mercados locais. Os dados mostram que a maioria
das famílias realiza compras substanciais na cidade (conhecidas como “rancho” ou “compra
do mês”, ainda que eventualmente aconteçam mais de uma vez por mês) e compras
complementares nas comunidades rurais, geralmente de produtos mais perecíveis, como
carne, peixe e pães. A Tabela 12 mostra a frequência de visita a esses estabelecimentos,
enquanto a Tabela 13 aponta os dez principais produtos consumidos.
Tabela 12 – Frequência de aquisição de Tabela 13 – Principais produtos adquiridos no comércio
produtos no comércio de
de Santarém e local
Santarém e local
STM 2011 (n=83)

mensal
quinzenal
semanal
diária
ocasional
nunca
TOTAL

STM 2011 (n=83)
Cidade
Local
% FREQ %
FREQ
37 44,58
16 19,28
12 14,46
12 14,46
22 26,51
34 40,96
0 0,00
5 6,02
4 4,82
2 2,41
8 9,64
14 16,87
83 100
83 100

Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Cidade
arroz
roupas
carne
feijão
calçados
produtos para o comércio local
óleo
café
açucar
macarrão

Local
carne
peixe
feijão
arroz
pão
açucar
frango
vegetais
leite
café
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De maneira geral, os dados de consumo apontam, sem surpresas, que a população da
região em estudo vivencia o mesmo fenômeno de inserção socioeconômica do resto do país,
refletindo a redução dos níveis de pobreza e a expansão do poder de compra das classes
menos favorecidas financeiramente.
7.7 Despesas
As despesas representam outra categoria essencial na presente pesquisa, pelos mesmos
motivos da categoria anterior. A compreensão das mudanças nas despesas complementa as
informações trazidas pelos dados de consumo e mostra a diversificação como um fenômeno
fundamental na área de estudo.
O crescimento das despesas média das famílias, como seria esperado, reflete também o
aumento da renda média (ver resultados para renda adiante). Enquanto em 2003 observou-se
um gasto médio de R$344,12 mensais por UD, em valores corrigidos, em 2011 esse valor
saltou para R$ 933,60 (Tabela 14). Considerando ainda a redução no número de indivíduos
por UD, a despesa média per capita mensal apresentou um crescimento proporcional ainda
maior, passando de R$ 91,57 em 2003 para R$ 286,46 em 2011.
Tabela 14 – Composição das despesas mensais, com valor médio por categoria, percentual da despesa
total e frequência absoluta e relativa de UDs que apresentam a despesa com cada
categoria

Comida/alimentação
Remédio
Educação
Transporte
Roupas*
Combustível/energia
Água**
Telefone (fixo/celular)**
Remessas p/ parentes**
Outros***
TOTAL

STM 2003 (n=417)
MEDIA
FREQ
(R$)
%
(#UDS)
210,22 61,35
397
28,96
7,99
251
18,42
3,98
188
25,21
7,98
325
19,36
5,21
188
36,69
12,07
348
NA
0,00
0
NA
0,00
0
NA
0,00
0
5,25
1,42
73
344,12 100,00

%
95,20
60,19
45,08
77,94
45,08
83,45
0,00
0,00
0,00
17,51

STM 2011 (n=83)
MEDIA
FREQ
(R$)
% (#UDS)
386,93 47,79
83
66,93
7,86
61
21,02
2,38
52
41,78
4,67
67
5,06
0,37
4
83,92
8,10
79
5,69
0,77
34
32,23
3,50
64
42,31
3,58
21
247,73 20,99
62
933,60
100

%
100,00
73,49
62,65
80,72
4,82
95,18
40,96
77,11
25,30
74,70

* Esse item praticamente não foi abordado no levantamento de 2011, pois os entrevistados tinham muita
dificuldade em apontar um valor.
** Os itens “água”, “telefone” e “remessas para parentes” não existiam no questionário de 2003.
*** Despesas como prestação de eletrodomésticos, empréstimos bancários e insumos para a agricultura
dominam esses itens.
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Em 2003, 73,42% das despesas estavam concentradas nos itens “alimentação” e
“energia”. Em 2011, essa proporção caiu para 55,89%. Ainda assim, a despesa mensal média
com alimentação, por exemplo, aumentou 84,06 % no período (R$ 210,22 para R$ 386,93).
Isso exemplifica o processo de diversificação dos gastos, com um menor peso para cada item
de despesa, ainda que o valor absoluto tenha aumentado para todos. O único item que
apresentou um crescimento proporcional expressivo foi o item “outros”, conforme se observa
na Figura 50. Esse item representa a agregação de componentes de despesa como a prestação
de eletrodomésticos e outros bens de consumo, parcelas de empréstimos bancários, insumos
para a agricultura (ração, remédios para o gado, diárias etc.), viagens para visitar familiares
(principalmente os filhos em Manaus) e mensalidades do sindicato ou outras associações.

Figura 50 – Distribuição percentual das principais categorias de despesas mensais em 2003 e 2011 (os itens
“água”, “telefone” e “remessas para parentes” não existiam no questionário de 2003)

É interessante observar, ainda na Tabela 14, a frequência e a proporção de UDs que
declararam ter despesas em cada um dos itens. Em 2003, 4,8% dos entrevistados declararam
não ter gastos com alimentação, dando a entender que essas famílias não tinham nenhuma
fonte de renda. Em 2011, todas as UDs tinham alguma despesa com alimentação. Em relação
à educação, 45,08% dos entrevistados declararam alguma despesa em 2003. Essa proporção
subiu para 62,65% em 2011.
Os dados relacionados à categoria “despesas” mostram, de maneira geral, um portfólio
de gastos mais equilibrados por parte das famílias. Da mesma forma em que foi observado na
categoria “consumo”, essa nova realidade socioeconômica dos entrevistados parece estar
diretamente correlacionada com a percepção de uma melhor qualidade de vida.
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7.8 Infraestrutura
A categoria “infraestrutura” foi composta por dados sobre a condição das estradas e
ramais, acesso à energia elétrica e à água. Ainda que os dois levantamentos contassem com as
mesmas questões sobre esse tema, a condição das estradas foi avaliada de forma distinta,
conforme a interpretação dos entrevistadores. Portanto, não é possível estabelecer uma
comparação direta entre todos os indicadores.
Segundo as observações de campo e os
discursos dos entrevistados, a situação das
estradas e dos transportes era um dos principais
problemas enfrentados pelos produtores em
2003. Em 2011, as condições parecem ter se
tornado ainda piores (ver item “Problemas e
perspectivas” a seguir). Ainda assim, foi
possível observar um aumento na proporção de
estradas asfaltadas que passam em frente às
propriedades (7,34% para 16,87%) (Figura 51).

Figura 51 – Condição das estradas e ramais

Em relação à energia, houve um grande aumento no número de residências ligadas à
rede pública, principalmente em função do Programa “Luz para Todos” do Governo Federal.
Esse programa foi lançado em 2003 e teve como objetivo promover acesso à energia elétrica
para 10 milhões de pessoas em regiões de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
(BRASIL, 2012c). Nos levantamentos de 2003 e 2011, o acesso à energia passou de 18,03%
para 90,36% (Figura 52). Esse fato foi responsável por uma das mudanças mais importantes
observadas em toda a pesquisa, possibilitando o aumento do consumo, o acesso a novas fontes
de informação e comunicação e o maior acesso à água (bombas e sistemas de distribuição).
Em algumas propriedades visitadas em
2011, observou-se inclusive um maior
investimento em atividades resultantes da
produção agrícola, como a compra de
freezers e despolpadeiras para produção de
polpa de frutas e a aquisição de motores
elétricos para o funcionamento de casas de
farinha.

Figura 52 – Proporção de UDs com acesso à rede de
energia elétrica
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Em relação à água, também houve uma mudança importante, com maior acesso a
fontes próprias, tanto para uso doméstico quanto para uso agrícola nas UDs (Tabela 15). Em
2003, 51,23% das propriedades tinham acesso a fontes próprias para uso doméstico, como
poços, água encanada e fontes. Em 2011, essa proporção passou para 85,45%. Além dos
dados quantitativos, as observações de campo e o discurso dos entrevistados indicam que dois
fatores ajudam a compreender esse aumento: (1) programas das prefeituras locais, que
apoiaram a construção de poços comunitários e microssistemas de distribuição de água e (2) o
próprio aumento da renda familiar, que permitiu o investimento na construção de poços e
compra de bombas.
Tabela 15 – Frequência absoluta e relativa de tipos de fontes de água para uso doméstico e agrícola
nos dois levantamentos

Poço próprio
Poço de outros
Microssistema
Água encanada
Mina ou fonte
Igarapé
Caminhão pipa
Outros
Não tem/não informado

STM 2003 (n=488)
Uso doméstico
Uso agrícola
FREQ
%
FREQ
%
179
36,68
59
12,09
56
11,48
18
3,69
25
5,12
11
2,25
27
5,53
7
1,43
19
3,89
6
1,23
60
12,30
63
12,91
8
1,64
1
0,20
42
8,61
15
3,07
72
14,75
308
63,11

STM 2011 (n=83)
Uso doméstico
Uso agrícola
FREQ
%
FREQ
%
37
44,58
40
48,19
5
6,02
4
4,82
20
24,10
15
18,07
9
10,84
7
8,43
5
6,02
4
4,82
3
3,61
7
8,43
2
2,41
2
2,41
2
2,41
1
1,20
0
0,00
3
3,61

Além dos desdobramentos já apresentados, a maior disponibilidade de infraestrutura
nas propriedades entrevistadas em 2011, principalmente acesso à energia elétrica e água,
parece estar associada a uma maior perspectiva de manutenção das famílias na área rural.
Considerando a diversificação das atividades dos indivíduos e o menor engajamento na
agricultura, tal fato levanta questões importantes sobre a mudança do modo de vida rural,
como as perspectivas para o êxodo rural e a relação dos jovens com a agricultura.
7.9 Organização social e crédito
O conjunto de questões sobre organização social e acesso ao crédito foi aplicado com
o objetivo de compreender a proporção e os possíveis efeitos das formas de agrupamento dos
produtores, bem como a proporção de propriedades com acesso a fontes de financiamento e a
destinação dos mesmos.
Em relação à organização social, observou-se um aumento na proporção de UDs
filiadas a sindicatos, associações de produtores, associações de comunidades, cooperativas,
igrejas, entre outros (59,02% em 2003 para 77,11% em 2011). Conforme apontam os dados
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da Tabela 16, entre os produtores que estão organizados em algum grupo, a proporção de UDs
com indivíduos sindicalizados passou de 72,22% para 76,56%. Esse aumento pode ter uma
correlação com a obtenção dos benefícios da previdência social, como discutido na categoria
“aposentadorias e pensões”. A associação nas próprias comunidades apresentou um
crescimento expressivo (9,03% para 43,75%), indicando um crescimento da atenção às
questões locais. Por outro lado, a Associação dos Produtores Rurais de Santarém
(APRUSAN), que é uma das principais organizações rurais da região e conta com cerca de
1500 famílias filiadas (segundo informações do presidente da entidade), apresentou uma
redução importante (24,65% para 15,63%), apontando uma possível diminuição na relevância
das atividades produtivas.
Tabela 16 – Frequência absoluta e relativa de UDs filiadas a sindicatos, associações, entre outros

UDs com afiliados (sindicato, associações etc.)
Tipos e números de afiliações
STTR
APRUSAN
Associações das comunidades
Igrejas
Outros

STM 2003
FREQ
%
288
59,02

208
71
26
37
33

72,22
24,65
9,03
12,85
11,46

STM 2011
FREQ
%
64
77,11

49
10
28
2
3

76,56
15,63
43,75
3,13
4,69

Em relação ao crédito, houve também um crescimento expressivo de UDs com acesso
a fontes de financiamento (4,30% em 2003 para 40,96% em 2011) (Tabela 17). Tal fato
ocorreu principalmente pelo aumento do número de aposentados e pensionistas, o que
disponibilizou de linhas de crédito facilitadas, conhecidas como “crédito consignado”. As
observações de campo e o discurso dos entrevistados mostraram inclusive a ação de
instituições financeiras buscando potenciais clientes nas próprias comunidades rurais, o que
ajuda a compreender o expressivo aumento de UDs com acesso ao crédito.
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Tabela 17 – Frequência absoluta e relativa de UDs que tiveram acesso ao crédito e características dos
mesmos (destinação, valor médio, fonte, prazo e quitação)

UDs c/ crédito
Uso do crédito*
investimento produção
construção/reforma casa
aquisição de bens
outros (saúde, estudos, viagem etc.)
Valor médio do crédito (R$)
Fonte do crédito
programas de fomento (banco público)
banco privado
financeiras
associações/cooperativas
outros

STM 2003
FREQ
%
21
4,30

20
0
1
1

10.100,00

20
0
0
2
0

90,91
0,00
0,00
9,09
0,00

20
16
1
6

0
3
19
0

0,00
13,64
86,36
0,00

46,51
37,21
2,33
13,95

7469,77

19
14
10
0
0

6,73

Prazo médio de financiamento (anos)
Quitação do débito
sim
não
continua
fundo perdido

90,91
0,00
4,55
4,55

STM 2011
FREQ
%
34
40,96

44,19
32,56
23,26
0,00
0,00
4,09

8
2
29
4

18,60
4,65
67,44
9,30

* Algumas UDs tiveram acesso a mais de uma linha financiamento

Esses novos fatores levaram, portanto, a uma mudança no perfil dos financiamentos.
Em 2003, 90,91% dos créditos eram usados para o investimento nas atividades produtivas,
enquanto que em 2011 o percentual foi de apenas 46,51%. No último levantamento, uma boa
parte das concessões (37,21%) foi utilizada para construção e reforma das moradias. As fontes
de financiamento também se tornaram mais diversificadas. Em 2003, 90,91% dos créditos
vinham de programas de fomento de bancos públicos, enquanto que em 2011 essa proporção
caiu para 44,19%. Os bancos privados e as financeiras responderam pelos outros 55,81%.
As observações de campo e o discurso dos entrevistados apontaram ainda uma grande
preocupação com o crescimento do endividamento das famílias. Essa modalidade de
financiamento, que vem crescendo na região, oferece um aporte grande de renda em curto
prazo, mas indisponibiliza parte dos recursos mensais por um longo período. O pagamento do
crédito consignado é descontado diretamente das aposentadorias e pensões e chega a

126

representar até 30% do valor total do benefício. A maior facilidade de acesso pode gerar um
descontrole no orçamento das famílias que não estão habituadas a lidar com um valor mais
alto ou não estão estruturadas para administrar o recurso corretamente. Tal contexto pode
trazer implicações importantes para as perguntas do presente trabalho, interferindo nas
tomadas de decisão das famílias quanto à alocação dos recursos e à execução das atividades
produtivas.
7.10 População
As questões sobre população foram realizadas com o objetivo de conhecer a
composição demográfica das famílias entrevistadas. A proporção entre homens e mulheres, e
entre crianças, jovens, adultos e idosos, é importante para inferir sobre a mão de obra
potencialmente disponível, que pode ser uma variável crítica para a execução de atividades
produtivas e para a mudança de uso da terra. Considerando ainda a relevância de novas fontes
de renda proporcionadas pelos benefícios sociais, é fundamental compreender as novas
dinâmicas demográficas, nas quais emergem o papel socioeconômico das mulheres e dos
idosos.
Nesse sentido, é interessante observar que a proporção de mulheres na população em
estudo aumentou ligeiramente, passando de 47,28% em 2003 para 48,13% em 2011. Uma
mudança mais significativa ocorreu com a média de idade de todos os indivíduos que
compunham as UDs, que passou de 26,61 anos em 2003 (homens: 26,75; mulheres: 26,47)
para 35,86 anos em 2011 (homens: 36,63; mulheres: 35,06). Esses dados indicam um menor
número de crianças nas famílias, que refletem uma diminuição significativa das taxas de
natalidade, bem como um claro envelhecimento da população rural. Em 2011, observou-se
também uma diminuição na proporção de indivíduos adultos, principalmente homens, entre
25 e 54 anos (Figura 53). Nesse caso, os empregos e a prestação de serviços em outras
localidades, principalmente em Manaus, ajudam a compreender essa mudança. As
observações de campo e o discurso dos entrevistados apontou que quase todas as famílias têm
pelo menos um filho ou parente próximo trabalhando em Manaus. É importante destacar
ainda que a média de indivíduos por unidade doméstica caiu de 4,6 para 3,86. Em 2003,
foram observadas UDs com até 16 indivíduos, enquanto em 2011 o máximo encontrado foram
oito indivíduos.
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Figura 53 – Pirâmides etárias da população em estudo nos dois levantamentos

Essa nova composição das famílias da região em estudo, com menor proporção de
crianças e homens adultos, e maior proporção de idosos, foi objeto de análise nas correlações
com a renda, a produção agrícola e o uso da terra (ver capítulo 9, página 177).
7.11 Problemas e perspectivas
A compreensão dos principais problemas e perspectivas destacados pelos
entrevistados é outro ponto importante para inferir sobre o processo de tomada de decisão
quanto às atividades produtivas e uso da terra.
Em relação aos problemas, nos dois levantamentos, foi solicitado aos entrevistados
que eles elencassem os três principais tipos de situações e dificuldades que se apresentam no
seu dia a dia. Foi atribuído, então, um peso à ordem de nomeação e os problemas foram
categorizados em 15 itens. Em 2003, a falta de energia elétrica apareceu na primeira posição,
seguida da condição das estradas e transportes e das condições do atendimento de saúde na
região. Já em 2011, com a cobertura da rede de energia elétrica ampliada, a condição das
estradas e transportes apareceu em primeiro lugar, seguido das condições do atendimento de
saúde e da falta de assistência técnica (Tabela 18).
Tabela 18 – Principais problemas apontados pelos entrevistados (continua)
Posição
1º
2º
3º
4º
5º
6º

STM 2003 (n=418)

STM 2011 (n=83)

Tipo de problema

Tipo de problema

Energia elétrica
Transporte/estradas
Saúde
Água
Preços baixos
Educação

Transporte/estradas
Saúde
Assistência técnica
Água
Energia elétrica
Outros (desemprego)
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Tabela 18 – Principais problemas apontados pelos entrevistados (continuação)
STM 2003 (n=418)

STM 2011 (n=83)

Tipo de problema

Tipo de problema

Posição
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

Outros (dificuldades agricultura)
Nenhum
Outros (diversos)
Assistência técnica
Outros (desemprego)
Outros (problemas na comunidade)
Outros (falta de telefone)
Lazer
Outros (violência)

Educação
Nenhum
Outros (dificuldades agricultura)
Outros (diversos)
Outros (problemas na comunidade)
Preços baixos
Outros (falta de telefone)
Lazer
Outros (violência)

Em relação às perspectivas, foi solicitado aos entrevistados que eles exprimissem seus
planos futuros para o lote, para a residência e para as atividades dos filhos. As mesmas
categorias pré-estabelecidas dos questionários foram utilizadas para classificar as respostas
nos dois levantamentos. Foi possível observar que a proporção de entrevistados que declarou
ter interesse em vender o lote se manteve quase estável (9,37% em 2003 para 10,84% em
2011). Houve um aumento na proporção de famílias que disseram querer reformar a
residência (32,30% em 2003 para 45,78% em 2011), o que é suportado pelos dados de
consumo, acesso ao crédito, bem como as observações de campo. Em relação às perspectivas
para os filhos e filhas, é interessante observar que houve um aumento considerável no desejo
dos entrevistados que os mesmos estudem (33,40% em 2003 para 54,82% em 2011).
Questões como essas deram abertura a conversas mais longas sobre esses temas, como
as dificuldades da vida no campo, o desejo de uma vida menos sofrida para os filhos e as
mudanças nas atividades no meio rural, que serão exploradas na categorização e análises
qualitativas (ver capítulo 11).
7.12 Produção agrícola
O objetivo geral do presente trabalho é fornecer subsídios para a compreensão da
relação entre as mudanças na renda, a dependência de recursos naturais e o uso da terra entre
a população rural da região de Santarém. Considerando que o principal agente de mudança de
uso da terra é a agropecuária, conhecer as mudanças nas atividades agrícolas nos últimos oito
anos permite inferir sobre muito do que será observado na transformação das paisagens locais.
Além disso, a dependência de recursos naturais está diretamente ligada às escolhas das
variedades e quantidades produzidas, bem como ao destino da produção.
Nessa categoria, foram relacionados todos os itens produzidos por cada UD, desde
variedades agrícolas in natura (arroz, feijão, milho, mandioca etc.), até subprodutos com
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algum grau de transformação (queijo, farinha, borracha, polpas etc.) e animais de criação
(gado, aves, suínos etc.). Sobre cada um desses itens, foram feitas questões sobre o total
produzido, propósito da produção, local e valor de venda, caso tenham vendido. Nem todas as
respostas foram obtidas para todos os itens, principalmente em relação aos valores, já que
alguns dos entrevistados apresentaram dificuldade em contabilizar sua produção. Ainda
assim, esse conjunto de perguntas permitiu a construção de uma série de indicadores, como
valor médio de produção por UD, proporção de produção para venda e consumo por item,
ranking com as principais variedades produzidas e principais variedades em termos de
faturamento, entre outros.
Considerando os dois levantamentos, 59 itens distintos foram listados, sendo 50 em
2003 e 44 em 2011. Isso já aponta uma menor diversidade de produção geral, que é
confirmada também pela queda na média de variedades produzidas por UD (5,43 em 2003
para 5,01 em 2011). Em 2011, os entrevistados de 8,43% das UDs declararam não produzir
nenhuma variedade agrícola (esse dado não está disponível para 2003). Em relação à
produção para venda, 21,83% das propriedades em 2003 disseram não produzir. Em 2011,
essa proporção passou para 36,14%. O valor total corrigido da produção agropecuária
registrado nas 394 UDs que possuíam dados no levantamento em 2003 foi de R$
2.711.078,74. Em 2011, esse valor foi de R$ 409.574. O valor médio da produção anual
passou de R$ 6880,91 em 2003 para R$ 4934,63 em 2011. Esses dados, resumidos na Tabela
19, mostram uma diminuição da proporção de UDs que investem na agricultura como uma
atividade comercial, além de um retorno médio 28,29% menor no período analisado33.
Tabela 19 – Diversidade, quantidades e valores da produção agrícola nas UDs entrevistadas
.......................................................................................................(continua)
Variedades total*

STM 2003 (n=394)
50

STM 2011 (n=83)
44

5,43

5,01

Média variedades produzidas por UD
Quantidade de variedades produzidas por UD
1-2
3-4
5-6
7-8

33

FREQ
59
98
118
61

%
14,97
24,87
29,95
15,48

FREQ
13
20
28
9

%
16,25
25,00
35,00
11,25

O índice de inflação do período, observado pelo IPCA, foi de 52,59%. Corrigindo o valor médio da produção
anual por UD obtido em 2003 por esse índice, observa-se, então, que o valor de 2011 é 28,29% menor.
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Tabela 19 – Diversidade, quantidades e valores da produção agrícola nas UDs entrevistadas
...............................................(continuação)
STM 2003 (n=394)
41
10,41
17
4,31

9-10
10+

STM 2011 (n=83)
6
7,50
4
5,00

FREQ
0**

%
0,00

FREQ
3

%
3,61

UDs sem produção agrícola

0**

0,00

7

8,43

UDs sem produção p/ venda

86

21,83

30

36,14

UDs sem nenhum tipo de produção (criação ou agrícola)

2,56

2,96

2.711.078,74

409.574

6880,91

4934,63

Média variedades vendidas (entre as UDs que vendem)
Valor total da produção anual (R$)
Valor médio da produção anual por UD (R$)

* Foram incluídas as variedades de animais de criação e outras variedades indiretamente relacionadas à
produção agrícola (ver questionário)
** 94 UDs não tiveram dados informados. Entre elas, deve haver UDs sem produção alguma, mas esse dado
não está disponível.

Analisando cada um dos itens, é possível observar uma redução expressiva na
proporção de UDs que produzem algumas das variedades mais importantes para a
alimentação local, como o arroz (-81,55%), o feijão (-73,17%), o milho (-63,35%) e a farinha
(-58,95%) (Tabela 20). Esses dados, suportados pelas observações de campo e pelo discurso
dos entrevistados, mostram que houve uma diminuição significativa no cultivo de variedades
anuais de maneira geral. Enquanto isso, é possível observar um aumento na proporção do
cultivo de culturas perenes, como banana, cupuaçu, pupunha, citrus (laranja, limão e
tangerina), coco e graviola.
Ainda que algumas variedades tenham apresentado queda na proporção de UDs
produtoras, uma parte delas apresentou um crescimento na participação do faturamento total
das atividades agrícolas, como o gado, a farinha e a melancia (Tabela 21). Isso pode indicar
tanto um aumento dos preços das variedades em questão, quanto uma especialização das
atividades por parte de algumas propriedades. Dos R$ 409.574 gerados pelas atividades
agrícolas das UDs do levantamento de 2011, por exemplo, cerca de R$ 80.000 foram
originados com a venda de gado em apenas uma propriedade.
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Tabela 20 – Percentual de UDs produtoras de Tabela 21 – Percentual de contribuição para o
cada variedade listada nos
rendimento agropecuário local de
levantamentos (continua)
cada variedade (continua)
STM 2003
% UDs
Produtoras

STM 2011
% UDs
Produtoras

STM 2003
% Rend
Agric Local

STM 2011
% Rend
Agric Local

2011-2003
Variação
(p.p.)*

1 gado

22,84

21,69

-1,16

2 leite

13,71

2,41

-11,30

1 gado

7,56

45,37

37,81

2 leite

0,16

0,00

-0,16

3 queijo

1,52

0,00

-1,52

3 queijo

0,09

0,00

-0,09

4 peixe

8,38

0,00

-8,38

4 peixe

0,89

0,00

-0,89

5 aves
6 suinos

78,93

80,72

1,79

5 aves

1,89

0,00

-1,89

12,44

13,25

0,82

6 suinos

0,15

0,00

-0,15

7 cavalos

9,64

20,48

10,84

7 cavalos

0,00

0,00

0,00

8 cafe

8,12

4,82

-3,30

8 cafe

0,25

1,35

1,11

ID

Variedade

2011-2003
Variação
(p.p.)*

ID

Variedade

9 cacau

1,02

1,20

0,19

9 cacau

0,00

0,00

0,00

10 pimenta

11,42

14,46

3,04

10 pimenta

4,27

4,26

-0,01

11 banana

17,77

25,30

7,53

11 banana

0,08

0,35

0,28

12 borracha

0,25

0,00

-0,25

12 borracha

0,10

0,00

-0,10

13 arroz

45,69

8,43

-37,25

13 arroz

23,34

0,03

-23,31

14 feijao

44,92

12,05

-32,88

14 feijao

0,97

0,41

-0,56

15 milho

69,04

25,30

-43,73

15 milho

19,47

3,08

-16,39

16 mandioca

9,39

32,53

23,14

16 mandioca

1,86

1,36

-0,50

17 farinha

67,51

27,71

-39,80

17 farinha

15,99

20,83

4,84

18 tucupi

1,78

0,00

-1,78

18 tucupi

0,00

0,00

0,00

19 tapioca

9,90

1,20

-8,69

19 tapioca

6,25

0,44

-5,81

20 cipo

1,78

0,00

-1,78

20 cipo

0,00

0,00

0,00

21 cupu

13,20

25,30

12,10

21 cupu

0,32

0,33

0,01

22 pupunha

12,69

15,66

2,97

22 pupunha

0,23

0,05

-0,18

23 guarana

0,00

0,00

0,00

23 guarana

0,00

0,00

0,00

24 caju

5,58

2,41

-3,17

24 caju

0,17

0,00

-0,17

25 citrus

33,76

43,37

9,62

25 citrus

2,35

6,60

4,25

26 mel

0,76

0,00

-0,76

26 mel

0,16

0,00

-0,16

27 maracuja

5,33

6,02

0,69

27 maracuja

0,28

1,21

0,93

28 abacaxi

2,03

3,61

1,58

28 abacaxi

5,60

1,72

-3,88

29 acai

6,35

6,02

-0,32

29 acai

2,03

0,61

-1,42

30 acerola

1,02

6,02

5,01

30 acerola

0,06

0,88

0,82

31 andiroba

0,25

0,00

-0,25

31 andiroba

0,01

0,00

-0,01

32 amendoin

0,25

0,00

-0,25

32 amendoin

0,01

0,00

-0,01

33 bacaba

0,25

0,00

-0,25

33 bacaba

0,05

0,00

-0,05

34 batata

1,02

2,41

1,39

34 batata

0,31

0,00

-0,31

35 cana

0,51

3,61

3,11

35 cana

0,00

0,00

0,00

36 carambola

0,25

0,00

-0,25

36 carambola

0,01

0,00

-0,01

37 castanha

0,25

0,00

-0,25

37 castanha

0,02

0,00

-0,02

38 coco

3,05

34,94

31,89

38 coco

0,29

2,52

2,24

39 graviola

0,76

8,43

7,67

39 graviola

0,01

1,12

1,11

40 horta

2,28

4,82

2,54

40 horta

0,79

0,63

-0,16

41 jaca

0,25

0,00

-0,25

41 jaca

0,00

0,00

0,00
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Tabela 20 – Percentual de UDs produtoras de Tabela 21 – Percentual de contribuição para o
cada variedade listada nos
rendimento agropecuário local de
levantamentos (continuação)
cada variedade (continuação)
STM 2003
% UDs
Produtoras

STM 2011
% UDs
Produtoras

2011-2003
Variacao
(p.p.)*

STM 2003
% Rend
Agric Loc

STM 2011
% Rend
Agric Local

2011-2003
Variacao
(p.p.)*

42 jerimum

0,25

4,82

4,57

42 jerimum

0,01

0,42

0,41

43 mamao

1,78

6,02

4,25

43 mamao

0,82

4,00

3,17

44 manga

0,76

9,64

8,88

44 manga

0,04

0,05

0,00

45 melancia
46 murici

3,30

1,20

-2,09

45 melancia

1,34

1,84

0,50

0,25

3,61

3,36

46 murici

0,00

0,00

0,00

47 pequia

0,00

1,20

1,20

47 pequia

0,00

0,08

0,08

48 pimentao

0,51

1,20

0,70

48 pimentao

0,31

0,02

-0,29

49 soja

0,00

2,41

2,41

49 soja

0,00

0,44

0,44

50 tapereba

0,25

1,20

0,95

50 tapereba

0,02

0,00

-0,02

51 tomate

1,78

0,00

-1,78

51 tomate

0,19

0,00

-0,19

52 urucum

1,78

0,00

-1,78

52 urucum

0,04

0,00

-0,04

53 abacate

0,00

4,82

4,82

53 abacate

0,00

0,00

0,00

54 araca-maca

0,00

1,20

1,20

54 araca-maca

0,00

0,00

0,00

55 buruti

0,00

1,20

1,20

55 buruti

0,00

0,00

0,00

56 cumaru

0,00

0,00

0,00

56 cumaru

0,00

0,00

0,00

57 goiaba

0,00

2,41

2,41

57 goiaba

0,00

0,00

0,00

58 pitomba

0,00

1,20

1,20

58 pitomba

0,00

0,00

0,00

59 outros

6,60

0,00

-6,60

59 outros

1,22

0,00

-1,22

ID

Variedade

ID

Variedade

* p.p. = pontos percentuais

Considerando o curto espaço de tempo entre os dois levantamentos, a intensidade das
mudanças ocorridas em algumas variedades entre 2003 e 2011 emerge como um dos
fenômenos mais representativos captados pelo presente trabalho. Além da criação de aves,
que continua muito presente em 2011, a produção de milho, farinha, arroz e feijão eram as
quatro atividades agrícolas mais representativas realizadas em 2003, estando presente em
mais de 40% das propriedades. Em 2011, além da criação de aves, a única atividade que
estava presente em mais de 40% das propriedades era a produção de citrus (Tabela 22).
Conforme as observações de campo, tanto a criação de aves quanto a produção de citrus, em
geral, ocorrem apenas para o abastecimento da UD.
Esse processo de redução do cultivo de culturas anuais foi absorvido, em parte, pelo
crescimento do cultivo de culturas perenes e pode estar relacionado com alguns fatores
observados em campo, como: (1) uma menor disponibilidade de mão de obra familiar, como
apontado pelos dados sobre as atividades dos indivíduos, já que culturas anuais normalmente
demandam acompanhamentos e esforços de plantio e colheita maiores; (2) um menor retorno
financeiro das culturas anuais, que estaria desestimulando os investimentos nessas atividades,
como indicam os dados de renda (ver categoria “renda” adiante) e de contribuição para o
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rendimento agropecuário local (Tabela 23); (3) a concorrência com grandes produtores
mecanizados que têm entrado na região nos últimos anos, os quais conseguiram reduzir os
preços ao produzir em grande escala e têm inviabilizado financeiramente a pequena produção
e (4) o aumento na ocorrência de doenças, associadas, pelos entrevistados, ao uso de
agrotóxicos pelos grandes produtores, o que fez com que as pragas migrassem para as
produções menores.
Tendo em vista a influência desses fatores, tanto a reorganização da estrutura familiar
quanto a conjuntura socioeconômica têm colaborado para a transição de atividades produtivas
que os dados apontam. É importante destacar ainda que, no levantamento de 2011, vários
informantes declararam que era mais barato e mais fácil comprar comida na cidade do que
produzir localmente – informação que é apoiada pelos dados de crescimento das despesas
com alimentação e pelas características do consumo, como observado anteriormente. Tal
contexto reflete uma menor dependência da produção local para subsistência e suporta a
discussão na introdução do presente trabalho sobre um espaço rural que vem se tornando cada
vez menos agrícola.
Tabela 22 – Classificação dos 10 principais itens Tabela 23 – Classificação dos 10 principais itens
conforme o percentual de UDs
conforme a contribuição para o
produtoras nos dois levantamentos
rendimento agropecuário local
STM 2003
%
Posição Item
1º
aves
78,93
2º
milho
69,04
3º
farinha
67,51
4º
arroz
45,69
5º
feijão
44,92
6º
citrus
33,76
7º
gado
22,84
8º
banana
17,77
9º
leite
13,71
10º
cupu
13,20

STM 2011
Item
%
aves
80,72
citrus
43,37
côco
34,94
mandioca
32,53
farinha
27,71
banana
25,30
milho
25,30
cupu
25,30
gado
21,69
cavalos
20,48

STM 2003
%
Posição Item
1º
arroz
23,34
2º
milho
19,47
3º
farinha
15,99
4º
gado
7,56
5º
tapioca
6,25
6º
abacaxi
5,60
7º
pimenta
4,27
8º
citrus
2,35
9º
açaí
2,03
10º
aves
1,89

STM 2011
Item
%
gado
45,37
farinha
20,83
citrus
6,60
pimenta
4,26
mamão
4,00
milho
3,08
côco
2,52
melancia
1,84
abacaxi
1,72
mandioca 1,36

7.13 Relação com a cidade
O conjunto de questões sobre a relação com a cidade foi aplicado com o objetivo de
compreender os principais motivos que levam os entrevistados a se deslocar ao centro urbano
de Santarém, bem como a frequência de visitação e os custos do transporte. Perguntas como o
meio de transporte, lista de atividades na cidade, tempo e custo por trecho foram realizadas
nos dois levantamentos e podem apoiar as informações já disponibilizadas pelas outras
categorias em análise. Deslocamentos mais curtos, rápidos e baratos podem, por exemplo,
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facilitar a execução de trabalhos na cidade, enquanto deslocamentos mais longos, demorados
e caros podem desestimular a venda de produtos agrícolas nas feiras urbanas.
A comparação entre os dados de 2003 e 2011 permite observar que houve mudanças
nas prioridades dos informantes quanto às atividades a serem realizadas na cidade. Da mesma
forma em que foi realizado para a categoria “problemas e perspectivas”, as principais
atividades no centro urbano foram elencadas em cada entrevista. Foi atribuído, então, um peso
à ordem de nomeação e as atividades foram categorizadas em 11 itens (Tabela 24).
Tabela 24 – Classificação das principais atividades realizadas na cidade pelos moradores residentes
nas áreas rurais
STM 2003 (n=412)
Posição
Atividade
1º
fazer compras
2º
vender produtos do lote
3º
receber aposentadorias e pensões
4º
outros
5º
ir ao médico
6º
receber o Bolsa Escola/Família
7º
visitar parentes
8º
passear
9º
realizar pagamentos
10º
trabalhar
11º
estudar

STM 2011 (n=83)
Atividade
fazer compras
receber aposentadorias e pensões
vender produtos do lote
visitar parentes
receber o Bolsa Escola/Família
ir ao médico
outros
realizar pagamentos
trabalhar
estudar
passear

É possível observar que o abastecimento da UD continua sendo prioridade das visitas
à cidade em 2011. Houve uma inversão de posição entre a venda dos produtos do lote e o
recebimento de aposentadorias e pensões, que assumiu a segunda posição em 2011. O
recebimento do Bolsa Família também ganhou uma posição em relação a 2003. O trabalho e o
estudo também ganharam uma posição cada um, respectivamente. Esses dados suportam
muitas das discussões já realizadas nos itens anteriores, como o aumento da importância da
renda dos benefícios sociais, a diminuição das atividades agrícolas comerciais e a
diversificação da ocupação dos indivíduos.
Em relação às características dos deslocamentos, o tempo médio para chegar ao centro
de Santarém passou de 108,89 minutos por trecho em 2003 para 97,76 minutos por trecho em
2011 (Figura 54). O custo médio do deslocamento passou de R$ 2,42 por trecho em 2003 para
R$ 5,06 por trecho em 2011. A frequência de visitação passou a ser maior, com
predominância dos deslocamentos semanais (35,44%) (Figura 55). O ônibus ainda é, com
grande vantagem, o principal meio de transporte até a cidade (79,75%). Mas as motos e carros
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passaram a responder por uma parcela mais significativa dos deslocamentos (15,19%) (Figura
56).
Com base nos pontos de GPS coletados em campo em 2011, foi calculado ainda a
distância de cada propriedade em relação à região central de Santarém. A distância média (em
linha reta) das 83 propriedades visitadas no último levantamento foi 33,79 km em relação ao
ponto central da área urbana de Santarém, sendo que 73,49% dos lotes ficam a mais de 25 km
desse ponto (Figura 57).

Figura 54 – Tempo médio de deslocamento

Figura 55 – Frequência de deslocamento

Figura 56 – Meio de transporte até a cidade nos
levantamentos de 2003 e 2011

Figura 57 – Distribuição da distância dos lotes em
relação ao centro de Santarém em 2011

Esses dados mostram que, mesmo mais caro, o acesso à cidade por parte dos
entrevistados tem sido mais constante e mais rápido. Entre os fatores que respondem por essa
mudança, estão as oportunidades de trabalho e estudo em Santarém, o maior acesso a meios
de transporte próprios, como motos e carros, e o próprio aumento da demanda de consumo de
bens industrializados, conforme observado nos dados da categoria “consumo”.
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7.14 Religião
A categoria “religião” foi inserida no levantamento de 2003 como parte da
caracterização geral da população em estudo e continuou em 2011 para observar as mudanças
no período. Apesar de apresentar menor correlação com as hipóteses da presente pesquisa, é
possível destacar algumas mudanças interessantes, como a menor proporção de católicos
(73,73% para 68,67%) e o aumento de evangélicos (14,22% para 30,12%) (Figura 58).
Essas proporções acompanham os dados
nacionais, que indicam 68,43% de católicos
e 20,23% de evangélicos em 2009 (NERI;
CARVALHAES;

MONTE,

2011).

As

observações de campo e o discurso dos
entrevistados apontaram uma tendência
maior nos indivíduos que se declararam
evangélicos em contribuir com o dízimo34.
Tal contexto pode trazer algum efeito a ser
testado nas análises dos dados de renda e

Figura 58 – Tipos de religião declarados pelas famílias
entrevistadas nos dois levantamentos

despesas no presente trabalho.
7.15 Renda
A categoria “renda” representa a variável independente crítica no presente trabalho, a
partir da qual foram estabelecidas as hipóteses e foram testadas as relações entre a
dependência de recursos naturais locais, produção agrícola e uso da terra. Dessa forma, os
dados dessa categoria foram coletados com o objetivo de conhecer cada um dos itens que vêm
compondo os rendimentos das famílias na área de estudo, bem como os valores e a frequência
de recebimento. No levantamento de 2003, foram feitas perguntas sobre os ganhos mensais
totais das UDs em cada item (aposentadoria/pensões, salário, venda de produtos do lote,
venda de gado, venda de produtos da horta, venda de artesanato, benefícios sociais e outros).
Foi questionada ainda a contribuição de cada indivíduo para a renda total da família. No
levantamento de 2011, além dos itens mencionados anteriormente, foram incluídas questões
sobre os rendimentos de negócios e da remessa de parentes, já que as observações das
primeiras atividades de campo (em 2010) e da literatura sobre esse tema tinham apontado a
possível relevância desses itens.

34

O dízimo representa um pagamento períodico feito às igrejas, normalmente correspondente a 10% do salário
ou dos ganhos da família.
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Na comparação dos dois levantamentos, foi possível observar que a renda mensal
média corrigida das famílias cresceu de R$ 677,46 em 2003 para R$ 1463,17 em 2011.
Considerando a diminuição do número de indivíduos por UD, a renda per capita média
aumentou ainda mais, proporcionalmente, passando de R$191,63 em 2003 para R$ 446,37 em
2011. Descontando a inflação do período (52,59%), o ganho real da renda familiar média foi
de 115,98%, enquanto o ganho real da renda per capita média foi de 132,93%.
Além de um crescimento expressivo dos rendimentos nos últimos oito anos, as
famílias observaram também a estabilização da renda, já que a fonte de recursos que mais
cresceu foi exatamente a mais regular: as aposentadorias e pensões. O aumento do valor e do
número de UDs beneficiárias fizeram desse item a principal fonte de renda em 2011 (40,23%
da composição média dos rendimentos). Em 2003, essa posição era ocupada pela venda de
produtos do lote (agregando venda de gado, horta e artesanato). A Figura 59 mostra uma
inversão quase simétrica na proporção da contribuição desses dois componentes para a
composição da renda familiar. Enquanto as aposentadorias e pensões partiram de 29,35% para
40,23%, a venda de produtos do lote caiu de 39% para 26,50%, entre 2003 e 2011.

Figura 59 – Itens que compõem a renda familiar mensal nos dois levantamentos, conforme a média de
contribuição (dados de venda de gado, horta e artesanato foram agregados à venda de produtos do
lote)

O item “salários” apresentou uma pequena queda na proporção da composição da
renda familiar (19,53% para 13,02%), ainda que tenha observado um crescimento real de
37,53% no período (Tabela 25). Mais do que uma própria queda desse item, esses dados
refletem um aumento proporcionalmente maior de outros componentes, como as
aposentadorias e pensões, e a prestação de serviços eventuais (categorizado como “outros”),
que podem ter absorvido parte das ocupações com salários registradas em 2003. O item
“benefícios sociais” (Bolsa Escola e Bolsa Família) se manteve praticamente estável quanto à

138

participação nos ganhos familiares (2,47% para 3,86%), ainda que tenha observado um
crescimento real de 127,16% (Tabela 25).
O item “negócios” tem uma pequena participação na composição da renda familiar
média (2,21%) porque ainda poucas UDs realizavam essa atividade em 2011 (6,02%). Mas o
valor que elas têm obtido apenas com esse trabalho é relativamente alto para a região (R$ 820
mensais em média). Alguns dos entrevistados em 2011 demonstraram, inclusive, interesse em
iniciar pequenos negócios próprios nas comunidades e essa deve ser uma atividade em
ascensão nos próximos anos. Já o item “remessas de parentes” mostra um grande número de
UDs que apresentam esse rendimento (21,69%), mas o valor médio é relativamente baixo (R$
108,33), o que resulta em uma contribuição pequena para o conjunto da renda.
O item “outros” agrupou atividades predominantemente informais, representadas
principalmente pela prestação de serviços eventuais, sem vínculo empregatício, como a
execução de trabalhos diversos na agricultura (conhecidos localmente como “diária”), a
revenda de produtos (como roupas, cosméticos e alimentos), o oferecimento de transporte
(principalmente o serviço de “moto-táxi”), a lavagem de roupa e a coleta de recicláveis. Em
algumas UDs foi observada ainda a obtenção de rendimentos com aluguel de residências e
com arrendamento de terra. Esse item permaneceu relativamente estável em termos de
participação na composição da renda familiar (9,65% para 12,23%), mas apresentou um
crescimento real significativo em termos de valor absoluto (150,74%).
Tabela 25 – Resumo dos dados de renda, com média dos valores corrigidos, média de contribuição por
item de renda, número e proporção de UDs que apresentam o ganho
Média
(R$)

STM 2003 (n=405)
Média de
No. UDs
contribuição
c/ o item
do item (%)

Proporção
de UDs c/
o item (%)

Média
(R$)

STM 2011 (n=83)
Média de
No. UDs
contribuição
c/ o item
do item (%)

Proporção
de UDs c/
o item (%)

Aposentadoria

198,86

29,35

159

39,26

526,93

40,23

50

60,24

Salário

132,28

19,53

113

27,90

181,93

13,02

17

20,48

Venda produtos lote

238,45

35,20

235

58,02

310,48

21,64

47

56,63

Venda gado

18,96

2,80

31

7,65

153,98

3,96

9

10,84

Venda horta

4,20

0,62

8

1,98

12,05

0,45

1

1,20

Venda artesanato

2,60

0,38

8

1,98

3,01

0,46

2

2,41

Bolsa Escola/Família

16,75

2,47
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34,07

38,05

3,86

25

30,12

Negócios

NA

0,00

0

0,00

49,40

2,21

5

6,02

Remessa parentes

NA

0,00

0

0,00

23,49

1,94

18

21,69

143

35,31

163,86

12,23

28

33,73

1463,17

100,00

Outros

65,35

9,65

TOTAL

677,46

100,00

É importante destacar que todos os itens apresentaram um ganho real em termos de
valor absoluto entre 2003 e 2011, como mostram os dados na Tabela 25.
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O que se observa, em alguns dos
componentes (como salário, venda de
produtos do lote e benefícios sociais), é a
redução proporcional da participação no
conjunto da renda familiar. Houve ainda,
nesses casos, uma menor proporção de
UDs que apresentaram os itens de
rendimentos, o que colaborou para a sua
redução na composição dos ganhos da
propriedade. Verifica-se, portanto, um
deslocamento da composição da renda,

Figura 60 – Deslocamento da composição da renda familiar
mensal, com destaque à aproximação das
aposentadorias e pensões e afastamento da
fontes externas e menos vinculada às
venda de produtos do lote

que tem se tornado mais dependente de

atividades agrícolas (Figura 60).
Nesse sentido, enquanto o trabalho de Reardon, Berdergue e Escobar (2001) apontou que até
40% da renda de famílias rurais na América Latina é proveniente de atividades não-agrícolas,
entre as famílias entrevistadas no levantamento de 2011 essa proporção chegou a pelo menos
62%35.
Os dados descritivos apresentados até o momento confirmam muitas das informações
já trazidas em outras categorias e apoiam a compreensão de dois fenônomenos essenciais que
têm sido explorados no presente trabalho: (1) um processo de reorganização familiar, no qual
emerge a importância dos aposentados e pensionistas para a economia doméstica e (2) uma
readequação de prioridades nas atividades dos indivíduos, com a diminuição da importância
da agricultura.
7.16 Titularidade e mudança do lote
A categoria “titularidade e mudança do lote” compreendeu questões sobre mudanças
de proprietários de uma determinada área, sobre a divisão ou agregação de lotes, sobre o
tempo de propriedade de uma determinada área e sobre existência de outras propriedades
rurais mantidas por uma mesma família. Essas informações são importantes, pois tais
características podem alterar os resultados sobre o uso da terra. Novos proprietários podem
trazer novas demandas, alterando o processo de tomada de decisão sobre a alocação de
Representa a somatória dos itens “aposentadoria/pensões”, “salário”, “bolsa escola/família”, “negócios” e
“remessas parentes”. O item “outros” não foi considerado, pois algumas das atividades listadas pelos
informantes e incluídas nessa categoria poderiam ser consideradas agrícolas (como a prestação de serviços em
outras propriedades rurais e o arrendamento da terra).
35
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recursos. Outros lotes administrados por uma mesma família podem incentivar a concentração
de atividades agrícolas em uma área específica.
Em relação à mudança de propriedade dos lotes, 77,11% das UDs entrevistadas em
2011 mantiveram exatamente os mesmos donos. Entre as 22,89% restantes, 47,37%
permaneceram dentro do mesmo núcleo familiar (filhos, companheiros e/ou irmãos),
enquanto 52,63% passaram a pertencer a novas famílias. Ou seja, apenas 12,05% das
propriedades passaram a ter novos donos de novas famílias36. Em relação às mudanças no
tamanho do lote, apenas 22,89% dos entrevistados afirmaram ter realizado alguma alteração
desde 2003 (Tabela 26).
Tabela 26 – Alterações no tamanho da propriedade entre 2003 e 2011

exatamente a mesma
maior que a propriedade de 2003
uma parte da propriedade de 2003
uma propriedade diferente do lote de 2003

STM 2003 x STM 2011
FREQ
%
64
77,11
8
9,64
9
10,84
2
2,41

Em relação ao tempo de propriedade, a média passou de 19,3 anos em 2003 para 28,73
anos em 2011. Houve um aumento de 9,43 anos entre os dois levantamentos, que se justifica
até pela baixa taxa de troca dos lotes. De qualquer forma, esses dados reafirmam que as
famílias estão mantendo as propriedades rurais.
Em relação à posse de outras propriedades rurais, cerca de um terço das famílias
entrevistadas em 2011 (32,53%) afirmou ter comprado ou vendido terras desde 2003. Foi
possível observar também um aumento na proporção entrevistados que declarou possuir
outras propriedades rurais (17,34% em 2003 para 26,51% em 2011), o que pode indicar um
crescimento do poder aquisitivo para compra de áreas, bem como o acesso a programas de
reforma agrária, já que alguns lotes foram concedidos pelo INCRA (Tabela 27).
Tabela 27 – Proporção de UDs nas quais os proprietários possuem outras propriedades rurais

Comprou ou vendeu terras desde 2003
Comprou propriedades anexas
Vendeu propriedades anexas
Possui outras propriedades rurais

36

STM 2003 (n=398)
FREQ
%
NA
NA
47
11,81
53
13,32
69
17,34

STM 2011 (n=83)
FREQ
%
27
32,53
14
16,87
6
7,23
22
26,51

É importante ressaltar que as 10 propriedades nas quais foram verificadas a presença de uma nova família
foram utilizadas como um grupo específico de observação para testar os efeitos sobre mudanças na produção
agrícola e no uso da terra (ver capítulo 9, entre as páginas 200 e 201).
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7.17 Uso da floresta
As questões sobre uso da floresta foram aplicadas com o objetivo de conhecer as
formas de uso direto da mata, como coleta de materiais e alimentos, bem como as
perspectivas de proteção e manutenção de espécies de árvores. Esses dados podem colaborar,
junto com outras categorias, para uma compreensão mais ampla das mudanças na
dependência dos recursos naturais. O questionário de 2011 contou com perguntas mais
específicas sobre essa categoria, o que permitiu conhecer também o destino dos materiais
coletados.
Em 2003, 66,90% dos entrevistados disseram coletar alimentos e/ou materiais na
floresta. Em 2011, essa proporção caiu para 59,04%, apontando uma menor dependência
desse tipo de recurso (Tabela 28). Entre os recursos coletados em 2011, 89,80% é destinado
exclusivamente ao consumo. Entre os materiais recolhidos, destacam-se lenha, frutos (açaí,
bacuri, castanha, pequiá, tucumã, uchi etc.) e compostos medicinais (andiroba, cumaru,
verônica, barbatimão etc.). Em relação à manutenção e/ou proteção de espécies de árvore,
houve um aumento na proporção de propriedades que declararam realizar alguma ação nesse
sentido (47,86% em 2003 para 62,65% em 2011). Ainda que o discurso dos entrevistados
indique haver um crescimento da preocupação ambiental como um todo, muitas das espécies
foram citadas como reserva de madeira para uso futuro, e não para a proteção por tempo
indeterminado. Destacam-se entre as espécies mencionadas a castanheira, o pequiá, a
andiroba, o cumaru, a seringueira, a itaúba e frutíferas em geral.
Tabela 28 – Dados sobre o uso direto da floresta e proteção de espécies de árvores

Coleta alimentos/materiais da mata
exclusivamente p/ consumo
consumo e venda
exclusivamente p/ venda
Proteção/manutenção de alguma espécie de árvore

STM 2003 (n=420)
FREQ
%
281
66,90
NI
0,00
NI
0,00
NI
0,00
201

47,86

STM 2011 (n=83)
FREQ
%
49
59,04
44
89,80
2
4,08
3
6,12
52

62,65
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7.18 Uso da terra
A categoria “uso da terra” representa uma das variáveis dependentes mais importantes
do presente trabalho, sobre a qual pretende-se observar os efeitos da composição demográfica,
das mudanças da renda e das perspectivas de produção dos pequenos produtores rurais da
região em estudo. Os dados coletados nessa categoria tiveram o objetivo de conhecer as áreas
de uso e cobertura da terra em itens de cultivo anual (soja, arroz, feijão, milho, mandioca
etc.), cultivo perene (cupuaçu, café, pimenta, banana etc.), além de áreas de pomar, pasto,
capoeira e mata. Outros itens de cultivo que surgiram em campo, como mamão, côco, abacaxi
e açaí, por exemplo, foram catalogados, contabilizados e posteriormente incorporados às
categorias mais amplas (cultivo anual ou perene) para efeitos de comparação entre os
levantamentos de 2003 e 2011.
Para coletar essas informações, foram utilizados os dados de área declarados pelos
entrevistados, usando como referência a área total da propriedade37. Foram elaborados croquis
de cada lote para apoiar a localização e quantificação das áreas de cada tipo de uso da terra
(Figura 22, página 85). Com base na área total dos lotes, foram calculadas as porcentagens de
cada tipo de uso (Tabela 29). No capítulo 10, imagens de satélite foram utilizadas para
confrontar os dados obtidos em campo.
Em relação às áreas plantadas, os dados declarados de uso da terra confirmaram a
redução generalizada das atividades agrícolas e a transição de cultivos anuais para cultivos
perenes, como já haviam apontado os dados de produção. Entre as principais culturas anuais,
a única que apresentou um crescimento expressivo na área plantada foi a soja, que entrou com
força na região a partir de 2004. Ainda assim, na área em estudo, a soja geralmente está
concentrada em produtores com maior capacidade de produção, já que essa cultura demanda
investimentos maiores em preparação da terra e maquinários agrícolas. Os 95 hectares de soja
declarados em 2011, por exemplo, são cultivados em apenas 3,61% das propriedades,
refletindo os mesmos indícios de especialização das atividades, como também já haviam
indicado alguns dos dados de produção agrícola.

37

Poucos proprietários conheciam a área de cada item precisamente, em hectares. As medidas costumavam ser
apontadas em proporção (“tem mata na metade do lote”), ou na unidade de área mais comum na região: a
“tarefa”. Uma tarefa equivale a um quadrado de 25 “braças” de lado. Cada braça equivale a aproximadamente
2,2 metros. Considerando a inexatidão das medidas em campo e as declarações dos entrevistados, para efeitos de
conversão, foi utilizado a medida de 4 tarefas para cada hectare.
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Tabela 29 – Tipos de uso e cobertura da terra em área total e área média ocupada nos lotes nos dois
levantamentos38
Tipo de uso da
terra
Soja
Arroz
Feijao
Milho
Mandioca
Outros anuais
Consorcio anuais
Total anuais

STM 2003 (n=469)
Área média dos
Área total (ha)
lotes (%)
1,1
0,03
51,85
0,95
45,72
1,25
57,3
1,39
179,5
4,60
21,96
1,18
395,4
8,96
752,83
18,35

STM 2011 (n=83)
Área media dos
Área total (ha)
lotes (%)
95
0,87
62,5
0,72
2
0,12
36
1,13
61,87
2,97
10,6
0,18
NI*
NI*
267,97
5,99

Cupuacu
Cafe
Pimenta
Banana
Outros perenes
Consorcio perenes
Total perenes

8,25
15,5
22,3
3,52
38,35
136,45
224,37

0,12
0,18
0,42
0,15
0,84
1,06
2,76

3,1
1
5,25
2,6
30,1
NI*
42,05

0,05
0,02
0,26
0,05
1,27
NI*
1,65

Pomar
Pasto
Capoeira
Mata
Agua

66,98
1663,08
3901,03
1777,27
28,5

2,44
7,15
28,89
5,08
0,30

95,83
519,28
944,89
1603,9
94,4

12,93
15,57
33,94
19,3
2,35

* No levantamento de 2011, as culturas foram contabilizadas individualmente, ainda que fossem plantadas em
consórcio.

Entre as culturas perenes, observa-se também uma redução das áreas ocupadas pela
maior parte dos cultivos. O que se destacou, no entanto, foi o crescimento do item “pomar”
(2,44% para 12,93% da ocupação média dos lotes), que pode ser considerado como um
conjunto de espécies perenes. Conforme as observações de campo, os plantios de culturas
perenes organizados em talhões específicos têm dado lugar à configuração de pomares,
representados por um grupo de espécies frutíferas, organizadas normalmente ao redor das
propriedades. Nessa categoria, incluem-se os plantios não comerciais de citrus, que surgiram
com grande relevância nas análises de produção agrícola. Agregando-se, então, o item
É importante fazer uma observação sobre a análise dos dados na categoria “uso da terra”. A soma dos
percentuais de área média dos lotes ocupadas por cada item não completam 100%, pois é muito difícil que os
proprietários tenham a exata noção do tamanho de cada um dos componentes em relação a área total do lote. No
levantamento de 2003, o índice de cobertura dos dados declarados ficou em 64,97% da área total do lote,
enquanto em 2011 essa proporção atingiu 91,73%. Dessa forma, faz-se mais do que necessário complementar as
análises com imagens de satélite da região para compreender as mudanças de uso da terra nos períodos em
questão.
38
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“pomar” aos cultivos perenes, observa-se uma inverção na proporção de culturas anuais e
perenes em relação ao uso da terra nos lotes, entre 2003 e 2011 (Figura 61). O crescimento
desse item pode ser considerado como mais um indicador da desprofissionalização das
atividades agrícolas na região, já que geralmente a produção se destina ao atendimento da
demanda doméstica.

Figura 61 – Mudança de uso e cobertura da terra nos principais itens, em percentual médio de ocupação do lote,
entre 2003 e 2011

A comparação entre os dois levantamentos mostra ainda um crescimento importante
da área média de pastagens, que passou de 7,15% em 2003 para 15,57% em 2011. As
observações de campo e o discurso dos entrevistados apontam, contudo, que esse aumento
não reflete uma maior produção comercial de gado ou outro animal. A ampliação das áreas de
pastagem indica, na verdade, uma redução do investimento de mão de obra no manejo da
terra. O pastoreio de animais de criação tem sido utilizado com o fim de evitar o crescimento
da vegetação natural, o que poderia inviabilizar um futuro uso agrícola, já que a derrubada
dependeria de uma autorização oficial e poderia causar uma intervenção dos órgãos de
fiscalização ambiental. Mais uma vez, como em várias outras oportunidades no presente
trabalho, surge um processo indicando a redução da importância da agricultura entre a
população em estudo.
Ainda que o crescimento da mata possa trazer futuros problemas aos proprietários, um
ponto que chama a atenção na análise dos dados é exatamente o aumento nas áreas declaradas
de capoeira e floresta. A proporção média de capoeira passou de 28,89% em 2003 para
33,94% em 2011, enquanto a floresta subiu de 5,08% para 19,30% no mesmo período. Tal
fenômeno não chega a ser surpreendente, considerando a redução do uso da terra para
atividades agrícolas. No entanto, esses valores ainda precisam ser confirmados com imagens
de satélite, já que parte da diferença nas áreas declaradas de mata pode estar escondida nos
índices de cobertura não expostos.
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Os dados declarados de uso da terra mostram mudanças relevantes, nas quais emerge
uma utilização menos extensa, com menor da pressão da agricultura. Tal contexto reflete a
redução das atividades produtivas, o que pode estar levando a um processo de regeneração da
floresta na área de estudo. Contudo, ainda é necessário compreender a relação e o efeito das
variáveis elencadas na presente pesquisa nesse cenário, bem como confirmar as mudanças
declaradas através de sensoriamento remoto.

146

147

8 RESULTADOS: UM OLHAR DETALHADO SOBRE A VARIAÇÃO DOS DADOS
NAS PROPRIEDADES REVISITADAS
O capítulo anterior evidenciou mudanças relevantes entre 2003 e 2011 na região em
estudo, com destaque para o aumento da importância das aposentadorias para a composição
da renda familiar, a diminuição da proporção da renda agrícola, o aumento do consumo e das
despesas médias, a melhoria da infraestrutura (principalmente energia e água), o maior acesso
ao crédito pessoal, a diminuição do número de indivíduos nas famílias, a redução da produção
agrícola (com destaque para as culturas anuais) e o aumento de áreas não utilizadas nos lotes
(com uma possível regeneração da vegetação nativa).
Assim, depois de conhecer as mudanças mais amplas entre os cenários captados nos
dois levantamentos, é importante compreender as alterações observadas especificamente nas
propriedades revisitadas, de forma a começar a isolar as variáveis e verificar os efeitos de
condições determinadas, como a aposentadoria rural e o Bolsa Família. Nesse sentido, os
dados mais relevantes para a compreensão das hipóteses do presente trabalho foram
comparados de forma pareada (83 observações de 2003 X 83 observações de 2011), com o
objetivo de verificar as variações de cada UD no período em estudo39.
Os dados apresentados nesse capítulo, bem como no anterior, são originados a partir
da aplicação dos questionários desenvolvidos para o levantamento de 2003 e adaptados para o
levantamento de 2011. Tais questionários contaram com mais de 230 questões, que foram
agrupadas e pré-analisadas de forma a compor 53 variáveis, sendo 24 contínuas (como área do
lote, distância do centro urbano, rendas e despesas mensais e a proporção do lote em
diferentes usos da terra), 14 discretas (como número de indivíduos da UD, escolaridade
máxima da família, variedades agrícolas produzidas e vendidas) e 15 categóricas (como
recebimento do Bolsa Família, acesso à energia elétrica e filiação ao sindicato rural). As
variáveis categóricas, especificamente, foram organizadas de forma a estabelecer diferentes
grupos de observação, conforme os efeitos a serem analisados (a lista completa com a
descrição de cada uma das 53 variáveis encontra-se no Anexo E).
Somados às variáveis obtidas diretamente a partir da organização dos dados, foram
criados três índices para colaborar com a compreensão das alterações das atividades
produtivas e das fontes de renda: (1) índice de agrarização da atividade famliar (IAF), que
representa uma razão entre o número de indivíduos que se autodeclararam agricultores e o
39

É importante destacar, como já feito anteriormente, que nem todos os dados estão disponíveis para todas as
variáveis dos dois levantamentos. Dessa forma, o tamanho da amostra em análise será indicada nas tabelas e
figuras a seguir.

148

número total de indivíduos da UD (eq. 1); (2) índice de comercialização da produção (ICP),
que representa uma razão entre o número de variedades comercializadas e o número de
variedades produzidas (eq. 2) e (3) índice de agrarização da renda (IAR), que representa uma
razão entre a renda proveniente de atividades e produtos do lote e a renda total da UD (eq. 3).
Por se tratarem de razões nas quais o denominadores correspondem à medida máxima de cada
categoria, todos os índices variam entre 0 e 1. Dessa forma, quanto mais próxima de 1, mais
agrarizada será a atividade familiar, mais comercializada será a produção e mais agrarizada
será a renda, respectivamente.
(1)

(2)

(3)
Considerando que o foco do presente trabalho está na diversificação da renda e seus
efeitos sobre o consumo, a produção agrícola e o uso da terra, algumas das 18 categorias
analisadas no capítulo anterior, como “religião” e “problemas e perspectivas”, foram
consideradas menos relevantes e removidas nessa etapa da pesquisa. Outras categorias, como
“assistência técnica”, foram levantadas apenas em 2011, não permitindo observar variações.
A categoria “titularidade e mudança do lote” já teve suas informações exploradas no capítulo
anterior (páginas 139 e 140), pois a compreensão das alterações no lote só faria sentido
selecionando apenas os dados das 83 propriedades revisitadas. Dessa forma, 12 categorias
foram selecionadas para o presente capítulo e, entre elas, 41 variáveis foram destacadas para
análise (Tabela 30). Essas informações foram então comparadas em cada uma das UDs,
quantificando e categorizando as suas variações, bem como apresentando a distribuição dos
dados nos levantamentos de 2003 e 2011.
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Tabela 30 - Descrição das categorias, variáveis e tipos de análise utilizados para a comparação dos dados pareados (83 x 83) (continua)
N° Categoria
1 Aposentadoria e pensões
2

Atividades, escolaridade e
trabalho

N° Variáveis
1 Número de aposentados e pensionistas

Análises
Variação 2003-2011 e distribuição dos dados

2

Número de agricultores por UD

Variação 2003-2011, distribuição dos dados e média

3
4

Índice de agrarização da atividade familiar (IAF)
Escolaridade máxima dos indivíduos adultos da UD

Variação 2003-2011, distribuição dos dados e média
Variação 2003-2011, distribuição dos dados e média

3

Bolsa Escola/Família

5
6

Presença/ausência do benefício
Valor do benefício entre as famílias atendidas

Variação 2003-2011 e proporção dos beneficiários
Média

4

Consumo

7

Valor dos bens de consumo duráveis

Variação 2003-2011, distribuição dos dados e média

5

Despesas

8
9
10
11

Valor das despesas mensais totais
Valor das despesas mensais per capita
Valor das despesas mensais decompostas
Valor das despesas mensais com alimentação

Variação 2003-2011, distribuição dos dados e média
Variação 2003-2011, distribuição dos dados e média
Variação 2003-2011 e distribuição dos dados
Variação 2003-2011, distribuição dos dados e média

6

Infraestrutura

12 Presença/ausência de energia
13 Presença/ausência de fonte própria de água
14 Tipos de fontes de água

7

Organização social e crédito

15

8

População

Presença/ausência de filiação à associações e ao sindicato
rural
16 Presença/ausência de crédito e empréstimos
17
18
19
20
21

Número de indivíduos por UD
Número de indivíduos por faixa etária (intervalo 5 anos)
Número de indivíduos entre 0 e 17 anos
Número de indivíduos entre 18 e 64 anos
Número de indivíduos com 65 anos ou mais

Variação 2003-2011 e proporção de UDs ligadas à rede
Variação 2003-2011 e proporção de UDs com fonte própria
Distribuição dos dados
Variação 2003-2011 e proporção de UDs filiadas
Variação 2003-2011 e proporção de UDs com acesso a fontes de crédito
Variação 2003-2011 e distribuição dos dados
Distribuição dos dados (pirâmide populacional)
Variação 2003-2011
Variação 2003-2011
Variação 2003-2011
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Tabela 30 - Descrição das categorias, variáveis e tipos de análise utilizados para a comparação dos dados pareados (83 x 83) (continuação)
N° Categoria
9 Produção agrícola

N°
22
23
24

Variáveis
Número de variedades produzidas
Número de variedades comercializadas
Índice de comercialização da produção (ICP)

26 Número de cabeças de gado e outros animais

Análises
Variação 2003-2011 e média de variedades produzidas por UD
Variação 2003-2011 e proporção de UDs com produtos comercializados
Variação 2003-2011 e distribuição dos dados
Variação 2003-2011, distribuição dos dados, valor total produzido por
levantamento, valor médio produzido por UD, Coeficiente de Gini
Variação 2003-2011 e proporção de UDs produtoras

10 Renda

27
28
29
30
31
32
33

Variação 2003-2011, distribuição dos dados e classificações de renda
Variação 2003-2011, distribuição dos dados e classificações de renda
Variação 2003-2011 e distribuição dos dados
Variação 2003-2011, distribuição dos dados e média
Variação 2003-2011, distribuição dos dados e média
Variação 2003-2011, distribuição dos dados e média
Variação 2003-2011, distribuição dos dados e média

11 Uso da floresta

34 Presença/ausência da coleta de produtos da mata

Variação 2003-2011 e proporção de UDs coletoras

12 Uso da terra

35
36
37
38
39
40
41

Variação 2003-2011 e média
Variação 2003-2011 e média
Variação 2003-2011 e média
Variação 2003-2011 e média
Variação 2003-2011 e média
Variação 2003-2011 e média
Variação 2003-2011 e média

25 Valor total da produção agropecuária

Valor da renda mensal total
Valor da renda mensal per capita
Valor da renda mensal desagregada
Valor da renda mensal com aposentadoria/pensão
Valor da renda mensal com produtos do lote
Índice de agrarização da renda (IAR)
Valor da renda mensal com salário

Proporção do lote coberto por culturas anuais
Proporção do lote coberto por culturas perenes
Proporção do lote coberto por pasto
Proporção do lote coberto por capoeira
Proporção do lote coberto por mata
Proporção do lote coberto por agregado "uso"
Proporção do lote coberto por agregado "não uso"
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8.1 Aposentadorias e pensões
Em relação aos dados de aposentadoria e pensões, as informações registradas para as
83 propriedades revisitadas confirmam o padrão encontrado para todo o levantamento. Em
2003, apenas 30,12% das 83 propriedades possuiam aposentados ou pensionistas residindo
com a família. Já em 2011, essa proporção dobrou, subindo para 60,24%. Houve ainda um
crescimento expressivo de propriedades com dois aposentados e/ou pensionistas, bem como o
surgimento de UDs com até três beneficiários (Figura 62). Em relação à variação no
recebimento dos benefícios, 40,96% das UDs registraram um aumento no número de
aposentados e/ou pensionistas entre 2003 e 2011, enquanto apenas 6,02% registraram uma
diminuição (Tabela 31). A propriedade 1341, por exemplo, que não contava com nenhum
aposentado e/ou pensionista em 2003, passou a contar com três em 2011. Isso significa uma
renda garantida de pelo menos três salários mínimos mensais (R$ 1635 em 2011), o que é
11,74% maior do que a toda a renda familiar média observada no levantamento do mesmo
ano (R$ 1463,17). Ainda nessa propriedade, a proporção da renda da agricultura para a renda
total passou de 47% em 2003 para 26,8% em 2011. Esses resultados reafirmam a relevância
das aposentadorias e pensões para a composição da renda familiar e caracterizam a
importância das alterações das condições no período em estudo, ao destacar a grande
proporção de UDs que entraram na condição de beneficiárias a partir de 2003.

Tabela 31 – Variação do número de
aposentados e/ou pensionistas entre
2003 e 2011
VARIAÇÃO N° APOS
Aumento (>0)
Manutenção (=0)
Diminuição (<0)
Total

N° UDs %
34
40,96
44
53,01
5
6,02
83
100

Figura 62 – Distribuição do número de aposentados e/ou
pensionistas por UD

8.2 Atividades, escolaridade e trabalho
A análise dos dados das atividades, escolaridade e trabalho se concentrou na variação
do número de agricultores por UD, no índice de agrarização da atividade familiar (IAF) e na
escolaridade máxima registrada entre os indivíduos residentes na UD. Conforme observado
no capítulo anterior, o número de pessoas acima de 18 anos que se autodeclararam
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agricultores surgiu como um importante indicador das atividades realizadas no lote, bem
como da própria relevância da agricultura. Nesse sentido, a comparação entre as 83
propriedades revisitadas apontou uma das mudanças mais significativas de todo o
levantamento: a proporção de UDs sem agricultores passou de 6,02% em 2003 para 50,6% em
2011. Já o número médio de agricultores por UD caiu de 1,96 em 2003 para 0,78 em 2011.
Em relação à variação do número de agricultores em cada UD, apenas 10,84% registraram um
aumento, enquanto 66,27% apontaram uma diminuição. A propriedade 0432, por exemplo,
observou uma queda de seis agricultores em 2003 para apenas um em 2011. A distribuição
dos dados na Figura 63 ajuda a compreender a magnitude da redução.
8
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Figura 63 – Distribuição do número de agricultores
(n=83)

2011

0,24

2003

N° Agricultores

0,72

5

Figura 64 – Distribuição do IAF (entre 0 e 1) (n=83)

O IAF foi calculado com o objetivo de compreender a disponibilidade de mão de obra
agrícola nas UDs frente a um cenário de mudança da composição demográfica das famílias,
com a redução do número médio de indivíduos. Dessa forma, a razão entre essas variáveis foi
mensurada de forma a poder comparar variações sem atribuir a redução do número de
agricultores apenas à diminuição do número de indivíduos. E os resultados confirmam a
queda de disponibilidade de mão de obra agrícola (Figura 64). O índice, que varia entre 0 e 1,
apresentou uma média de 0,40 em 2003. Em 2011, esse valor caiu para 0,20. A variação dos
dados em cada UD mostra que apenas 20,48% das famílias apresentaram um aumento no IAF,
enquanto 65,06% registraram uma diminuição. O IAF igual a 1, que significa que todos os
indivíduos da família são agricultores, foi registrado em 8,43% das propriedades em 2003.
Em 2011, apenas 2,41% obtiveram esse mesmo índice.
Em relação à escolaridade, os dados foram coletados em nível individual, para cada
membro da família. Dessa forma, foi necessário alterar a escala das observações, já que a
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unidade de análise do presente trabalho é a unidade doméstica e não o indivíduo. Assim, foi
selecionado o número de anos de estudo máximo registrado entre os indivíduos adultos (com
21 anos ou mais) de cada UD para proceder as comparações.
Os resultados mostram que a escolaridade
média desses indivíduos passou de 4,92 anos
em 2003 para 6,48 anos em 2011. A
distribuição dos dados mostra ainda que
houve um aumento significativo das UDs
com indivíduos que atingiram o ensino
médio (16,87% para 31,33%) (Figura 65). Já
a variação entre os dois levantamentos
aponta que 45,78% das UDs observaram um
crescimento
enquanto

da

escolaridade

24,10%

máxima, Figura 65 – Distribuição da escolaridade máxima dos

registraram

indivíduos adultos da UD conforme as
faixas de estudo

uma

diminuição40.
8.3 Bolsa Escola/Família
A análise dos dados pareados para a categoria “Bolsa Escola/Família” revela que
houve um aumento discreto na proporção de beneficiários entre 2003 e 2011, ainda que tenha
havido um aumento significativo no valor dos benefícios.
A proporção de famílias atendidas passou de
34,94% em 2003 para 45,78% em 2011
(Figura 66). Já o valor médio recebido entre
as famílias beneficiárias do Bolsa Escola em
2003 foi de R$ 30. Em 2011, entre as famílias
que recebiam o Bolsa Família, o valor médio
foi de 126,32 (crescimento real de 175,94%).
Em relação à variação nas mesmas UDs,
21,69% das propriedades passaram a contar
com o benefício entre 2003 e 2011.

40

Figura 66 – Proporção de beneficiários

A diminuição da escolaridade máxima em algumas propriedades se deve a indivíduos que deixaram de residir
na UD, bem como a novos donos que assumiram alguns dos lotes entre 2003 e 2011.
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8.4 Consumo
A análise da variação do consumo se baseou no valor total dos bens duráveis de cada
UD, incluindo itens da residência e maquinários agrícolas (carro, moto, eletrodomésticos,
trator, roçadeira etc.). Conforme observado no capítulo anterior, o valor dos bens foi
calculado com base nos preços de mercado dos modelos mais simples, usando uma
depreciação de 50% para itens que costumam ter longos períodos de uso, conforme as
observações em campo (carros, tratores, caminhões, entre outros). Entre as 83 propriedades
revisitadas, o valor médio corrigido dos bens duráveis passou de R$ 5948,08 em 2003 para R$
10.782,30 em 2011, indicando um aumento de 81,27% no poder de compra das famílias. A
distribuição ficou mais homogênea (Figura 67) e um grande número de propriedades
ascendeu à faixa entre R$ 10.000 e R$ 50.000 (Figura 68). Em relação à comparação pareada,
é possível verificar que o valor dos bens aumentou em 72,29% das UDs, enquanto 21,69%
registraram uma diminuição. A propriedade 0352, por exemplo, verificou um crescimento de
R$ 1358,05 em 2003 para R$ 52.700,00 em 2011 (3781%), principalmente em função da
aquisição de um pequeno trator para transportar a colheita do côco e outros cultivos. Entre as
UDs que apresentaram diminuição, como a propriedade 0121 (R$ 47.791,19 em 2003 para R$
R$ 1650,00 em 2011), o principal motivo foi a redução do número de bens de alto valor,
como carros ou um caminhões.
1,28E05
1,12E05

Valor bens consumo (R$)
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Figura 67 – Distribuição das observações do valor dos
bens de consumo em 2003 (n=78) e 2011
(n=83)

Figura 68 – Distribuição das observações do valor dos
bens de consumo, em faixas de valor, em
2003 (n=78) e 2011 (n=83)
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8.5 Despesas
Em relação às despesas mensais das 83 propriedades revisitadas, mais uma vez os
dados selecionados acompanharam as mudanças observadas em toda a amostra. As despesas
totais mensais corrigidas saíram de R$ 367,60 em 2003 para R$ 933,60 em 2011, em média
(crescimento real de 153,97% no período). Um grande número de famílias atingiu a faixa
entre R$ 500 e R$ 1000 de gastos mensais totais, sendo que 7,23% das UDs superam os R$
2000 mensais (Figuras 69 e 70). Considerando a variação entre os dois períodos, 97,59% das
propriedades registraram um crescimento das despesas, enquanto apenas 2,41% apontaram
uma queda. Na propriedade 5131, por exemplo, os gastos mensais passaram de R$ 454,72 em
2003 para R$ 2448,00 em 2011 (aumento de 438%).
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Figura 69 – Distribuição das despesas totais mensais
por faixa de valor
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Figura 70 – Distribuição das observações das despesas
totais mensais (n=83)

As despesas per capita também apresentaram o mesmo padrão, tendo ainda um
crescimento mais expressivo em função da redução do número médio de indivíduos por UD.
O valor médio corrigido das despesas per capita passou de R$ 78,95 em 2003 para R$ 286,46
em 2011. A maior parte das famílias passou a registrar despesas mensais acima de R$ 100 por
pessoa em 2011, com 8,43% das UDs com valores acima de R$ 500 mensais (Figura 71 e 72).
Em relação à variação, os mesmos 97,59% das propriedades verificaram crescimento das
despesas mensais per capita. A propriedade 0211, por exemplo, contava com três moradores
em 2003 e possuía uma despesa per capita de R$ 174,46. Em 2011, apenas um morador
residia na propriedade e sua despesa mensal havia saltado para R$ 1241,00.

156

1280

Despes per capita (R$)

1120
960
800
640
480
320
160

Figura 71 – Distribuição das despesas per capita
mensais por faixa de valor
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Figura 72 – Distribuição das observações das despesas
per capita mensais (n=83)

Já a análise das despesas decompostas continua confirmando a diversificação das
despesas, com destaque para gastos como financiamentos bancários e parcelamentos de bens
de consumo (classificados como “outros”) (Figura 73). Ainda que todos os itens de despesa
tenham reduzido seu peso individual sobre o orçamento doméstico (com exceção de
“outros”), em todas as categorias registrou-se um maior número de UDs nas quais os gastos
de 2003 são maiores que os de 2011. As proporções foram: alimentação (85,54%), remédios
(65,06%), educação (45,78%), transporte (57,83%), combustível (65,06%) e outros (96,36%).

Figura 73 – Proporção de cada item da despesa
mensal familiar

Figura 74 – Distribuição das despesas com alimentação
mensais por faixa de valor

Os gastos com alimentação, especificamente, ainda que apresentem um peso menor no
orçamento familiar, continuam sendo o principal componente das despesas. Considerando o
crescimento expressivo das despesas médias, os gastos médios corrigidos com alimentação

157

saltaram de R$ 212,95 em 2003 para R$ 386,93 em 2011. A maior parte das UDs passou a
ocupar uma faixa entre R$ 200 e R$ 400, sendo que 6,02% das famílias apresentaram
despesas com alimentação acima de R$ 1500 mensais (Figura 74). Isso indica um maior
acesso a alimentos comercializados, o que aponta também a uma maior dependência de
recursos externos para a subsistência da família.
8.6 Infraestrutura
Os dados comparados na categoria “infraestrutura” se desdobram no acesso à energia
elétrica e nos tipos e origens de fontes de água. A energia elétrica, como já discutido no
capítulo anterior, foi responsável por uma grande mudança na região em estudo, já que
facilitou o acesso a bens de consumo e atividades produtivas. Em 2003, apenas 38,55% das
UDs tinham acesso à rede pública de energia. Essa proporção passou para 90,36% em 2011
(Figura 75). Em relação à variação das condições das UDs no período em estudo, 55,42% das
83 propriedades revisitadas passaram a ter acesso à energia elétrica, reafirmando a magnitude
da mudança trazida pela disponibilização desse item.
A proporção dos tipos de fontes da água nas propriedades revisitadas acompanhou a
amostra geral, sendo que a mudança mais significativa se deu no acesso à água encanada e
microssistemas de distribuição, que passou a ser a fonte principal para 34,94% dos lotes (ante
a 18,07% em 2003). O acesso a fontes próprias passou de 62,65% em 2003 para 85,54% em
2011 (Figura 76). Em relação à variação em cada UD, 26,51% obteve fonte própria entre os
dois levantamentos, 67,47% manteve as condições e 6,02% deixou de ter uma fonte própria
depois de 2003.

Figura 75 – Proporção de UDs com acesso à energia
elétrica

Figura 76 – Proporção de UDs com acesso a fontes próprias
de água
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8.7 Organização social e crédito
Para a análise da amostra geral, as informações sobre a organização social mostraram
um crescimento discreto no número de UDs filiadas a alguma associação e ao sindicato rural.
Já nas 83 propriedades revisitadas, os números se mantiveram praticamente estáveis. Em
2003, 75,90% das propriedades estavam associadas a alguma organização (associação da
comunidade, igreja, APRUSAN, sindicato rural, entre outros). Em 2011, essa proporção subiu
para 77,11%. Em relação à filiação ao sindicato rural, especificamente, as proporções
permaneceram exatamente as mesmas: 59,04% nos dois levantamentos. Conforme observado
em campo, a filiação ao sindicato rural representa um indicador importante das perspectivas
das famílias quanto à obtenção da aposentadoria rural e outros benefícios. Ainda que a
proporção total de famílias filiadas não tenha variado, a alteração de status de cada UD,
refletida na proporção de filiações e desfiliações no período foi significativa: 20,48% das UDs
se filiaram entre 2003 e 2011, 59,04% mantiveram a mesma condição e 20,48% se
desfiliaram. Enquanto o processo de filiação reflete as expectativas dos mais jovens quanto a
comprovação das atividades agrícolas e obtenção do benefício previdenciário, a desfiliação
pode representar justamente o acesso à aposentadoria rural, já que muitas famílias declararam
que deixaram de contribuir com o sindicato rural após a contemplação do benefício.
A obtenção de crédito foi outra das variáveis que apresentou uma das maiores
alterações entre os dois levantamentos. Em 2003, apenas 2,41% das 83 propriedades tinha
acesso a alguma fonte de crédito, enquanto que em 2011 essa proporção saltou para 40,96%
(Figura 77). A obtenção das aposentadorias e pensões parece colaborar para tal cenário, já que
elas facilitam a aprovação dos empréstimos, que são consignados às folhas de pagamento.
Compreender essa variação é importante
ainda para conhecer a destinação da renda e
as perspectivas de consumo. Em 2003, os
créditos estavam fortemente associados às
atividades agrícolas e à infraestrutura do lote.
Já em 2011, a compra de eletrodomésticos, o
parcelamento

de

motocicletas

e

os

empréstimos para aquisição de material de
construção

estavam

entre

os

principais

motivos que justificaram a busca pelos Figura 77 – Variação da proporção de UDs com acesso
ao crédito

financiamentos.
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8.8 População
Nos 83 lotes revisitados, bem como para a amostra geral, observou-se uma queda no
número de indivíduos por UD. Em 2003, as 83 propriedades entrevistadas somavam 427
indivíduos residentes no lote. Em 2011, essa soma caiu para 320 moradores.
Dessa forma, a média de indivíduos por UD
passou de 5,14 em 2003 para 3,86 em 2011.
Em relação à variação do número de
indivíduos em cada propriedade, 18,07%
registraram aumento, 26,51% manutenção e
55,42% queda. A distribuição do número de
moradores ficou mais concentrada entre 3 e
4 por propriedade, e nenhuma UD registrou
mais
Figura 78 – Distribuição da proporção de UDs por faixa
de número de moradores

do

que

8

pessoas

no

último

levantamento (Figura 78).

A distribuição populacional por faixa etária (pirâmide populacional) entre as 83
propriedades apontou também uma queda no número de crianças, porém menos significativa
que na amostra geral. O aumento do número de idosos continuou tendo destaque (Figura 79).

Figura 79 – Pirâmides populacionais de 2003 (n=427) e 2011 (n=320) na região em estudo

Os indivíduos foram categorizados ainda em três faixas de idade, representando as
crianças (0-17), adultos (18-64) e idosos (65+). A variação nessas faixas confirma o
envelhecimento da população local, já que o único grupo no qual o aumento do número de
indivíduos superou a diminuição foi os idosos (Tabela 32).
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Tabela 32 – Número e proporção de UDs que apresentaram variação no número de crianças (0-17),
adultos (18-64) e idosos (65+)
VAR 0-17
Aumento
Manutenção
Diminuição
Total

FREQ
%
15 18,07
24 28,92
44 53,01
83 100

VAR 18-64
Aumento
Manutenção
Diminuição
Total

FREQ
%
22 26,51
22 26,51
39 46,99
83 100

VAR 65 +
Aumento
Manutenção
Diminuição
Total

FREQ
%
28 33,73
48 57,83
7 8,43
83 100

8.9 Produção agrícola
Os dados da produção agrícola nas 83 propriedades revisitadas foram analisados em
função do número total de variedades produzidas, do número de variedades comercializadas,
do índice de comercialização da produção, do valor total da produção agropecuária e do
número de cabeças de gado e outros animais em cada UD. Em 2003, a média de variedades
produzidas por UD foi de 5,96. Em 2011, a média foi de 5,01. Em relação à variação nas
propriedades, 57,83% observaram uma queda no número de variedades, enquanto apenas
27,71% registraram aumento. Sobre as variedades comercializadas, 80,72% afirmaram ter
alguma produção para venda em 2003. Essa proporção caiu para 63,86% em 2011. É
interessante observar, sobre a comercialização da produção, que 24,10% dos entrevistados
deixaram de vender entre 2003 e 2011, enquanto 66,27% mantiveram a mesma condição e
apenas 7,23% passaram a vender no período.
Para compreender melhor a variação
da venda de produtos frente à queda no
número de variedades, foi calculado o índice
de comercialização da produção (ICP), que
representa uma razão entre essas duas
variáveis. O ICP registrou um valor médio de
0,375 em 2003 e 0,308 em 2011, confirmando
uma tendência de redução da venda da
produção agrícola no último período (Figura
80).

Figura 80 – Distribuição do ICP

Já o valor total da produção das 83 propriedades somadas chegou R$ 394.939,59 em
2003, com uma média de R$ 4758,31 por UD. Em 2011, esse valor somou R$ 409.574,00,
com uma média de R$ 4934,63 por UD. No entanto, ao observar a distribuição dos valores de
produção agrícola nas propriedades (Figura 81), foi possível verificar uma concentração
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maior da renda agrícola em poucos lotes produtores, sendo que apenas um entrevistado foi
responsável por cerca de 20% de todos os ganhos com a produção levantada em 2011.
Para confirmar essa concentração, foi
8E04

aplicado o Coeficiente de Gini41 nos dados

7E04

produção. Enquanto o coeficiente da renda
5E04

mensal total das famílias passou de 0,351

4E04

em 2003 para 0,329 em 2011, indicando

2E04

uma leve desconcentração da renda, o

1E04

coeficiente dos valores de produção agrícola

0

saltou de 0,681 em 2003 para 0,790 em
2011

3E04

2003

Valor da produção (R$)

de renda mensal total e nos valores de
6E04

Figura 81 – Distribuição das observações do valor total
da produção agropecuária nos dois
levantamentos

2011, apontando uma alta concentração da
renda

agrícola

e

uma

tendência

de

especialização da produção na região.

Em relação à criação de animais, foi possível verificar a mesma tendência de queda da
proporção de UDs produtoras. Enquanto a criação de aves e cavalos apresentou uma redução
discreta (-3,62 p.p. e -2,41 p.p., respectivamente), a criação de gado e suínos registrou uma
queda mais acentuada (-12,04 p.p. e -9,64 p.p., respectivamente). Ainda assim, a soma de
animais criados cresceu no período, como mostram os dados na Tabela 33, indicando também
uma especialização na criação (menor número de UDs com maior produção).
Tabela 33 – Proporção de UDs criadoras de animais e total de animais criados

Gado
Aves
Suinos
Cavalos
Outros*
Total

STM 2003 (n=83)
Total (N° Anim)
N° UDS
582
28
6608
70
64
19
33
19
NI
NI
7287

%
33,73
84,34
22,89
22,89
0,00

STM 2011 (n=83)
Total (N° Anim)
N° UDS
1294
18
8260
67
319
11
32
17
46
4
9951

%
21,69
80,72
13,25
20,48
4,82

* Categoria “outros” não foi levantada em 2003.

É importante observar que, entre as 83 propriedades revisitadas, 20,48% declararam
não ter nenhum rendimento agrícola em 2003. Esse número saltou para 38,55% em 2011.
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O Coeficiente de Gini é normalmente utilizado para aferir o grau de concentração de riqueza em uma
determinada região, mas pode ser utilizado para analisar a distribuição de qualquer grupo de dados. O coeficiente
varia entre 0 e 1, sendo que o maior valor representa a distribuição mais desigual. Somente a título de
comparação, o coeficiente Gini para a renda per capita no Brasil, reconhecido pela sua alta concentração de
renda, foi de 0,510 em janeiro de 2012 (BRASIL, 2012d).
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Entre as 66 propriedades que tiveram algum rendimento em 2003, 21 conseguiram uma renda
acima de um salário mínimo mensal. Em 2011, entre as 51 UDs com algum rendimento
agrícola, apenas 14 superaram um salário mínimo por mês. Considerando os valores obtidos
no levantamento de 2011, a renda mensal média propiciada pelas atividades agrícolas foi de
R$ 411,22. O salário mínimo naquele ano era R$ 545,00 – um valor 32,53% maior. Valor que
era obtido por qualquer trabalhador com carteira assinada ou beneficiário da previdência
privada e que deixa bastante claro as dificuldades enfrentadas pelo pequeno produtor rural na
região em estudo para manter um modo de vida essencialmente agrícola.
8.10 Renda
Como observado no capítulo anterior, os dados sobre os rendimentos das famílias
representam as mais importantes variáveis independentes do presente trabalho. Além das
discussões já apresentadas previamente, a análise das variações entre as 83 propriedades
revisitadas permitiu caracterizar claramente a ascenção da população em estudo a classes mais
altas de renda. Os ganhos médios mensais das 83 famílias entrevistadas passaram de R$
573,58 para R$ 1463,17 (crescimento real de 155,09%). A distribuição dos dados mostra que
os rendimentos da maioria da UDs (34,94%) passaram a se concentrar na faixa entre R$
1000,00 e R$ 1500,00 (Figura 82 e 83). Já a variação em cada propriedade aponta que 86,75%
delas observaram um aumento da renda, enquanto apenas 6,02% registraram uma diminuição
(Figura 84).

Figura 82 – Distribuição da renda mensal familiar por faixa de rendimentos em 2003 e 2011
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Figura 83 – Distribuição das observações da renda total
mensal

Figura 84 – Variação da renda total em cada uma das 77
UDs com dados disponíveis

A renda per capita acompanhou esse cenário de crescimento, que foi ainda mais
significativo devido à redução do número de indivíduos por UD, como visto anteriormente.
2000

mais elevados para o último período (Figura

1750

85), sendo que a média passou de R$ 125,79

1500

(crescimento real de 254,85%). No primeiro
levantamento,

o

mais

alto

valor

de

1250
1000
750
500

305,18, enquanto no último, o maior valor

250

foi R$ 1800,00. A renda per capita

0

aumentou em 87,95% das propriedades entre
2003 e 2011, enquanto diminuiu em apenas

2003

rendimento por pessoa encontrado foi R$

2011

em 2003 para R$ 446,37 em 2011

Renda per capita (R$)

A distribuição dos dados revela valores bem

Figura 85 – Distribuição das observações de renda per
capita

4,82%.
Aproveitando a riqueza dos dados de renda familiar e per capita, os valores obtidos
nos levantamentos foram categorizados conforme duas metodologias de classificação
socioeconômica que têm sido utilizadas para analisar a população brasileira: as classes
econômicas recentemente atualizadas pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio
Vargas (CPS/FGV) (ver NERI, 2012, p. 12) e as categorias da Secretaria de Assuntos
Estratégicos (SAE) do Governo Federal (BRASIL, 2012e) (Tabela 34 e 35).
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Tabela 34 – Classificação CPS/FGV
Grupo
Renda familiar
E
Até R$ 1.085,00
D
Até R$ 1.734,00
C
Até R$ 7.475,00
B
Até R$ 9.745,00
A
R$ 9.745,00 +

Tabela 35 – Classificação SAE
Grupo
Extremamente pobre
Pobre, mas não extremamente pobre
Vulnerável
Baixa classe média
Média classe média
Alta classe média
Baixa classe alta
Alta classe alta

Renda per capita
Até R$ 81,00
Até R$ 162,00
Até R$ 291,00
Até R$ 441,00
Até R$ 641,00
Até R$ 1.019,00
Até R$ 2.480,00
R$ 2.480,00 +

Categorizando as observações de renda em ambas as classificações, é possível
verificar uma redução expressiva da pobreza e a expansão da chamada “classe média” entre a
população em estudo, acompanhando os dados e tendências nacionais (NERI, 2012). Segundo
a classificação da CPS/FGV, enquanto apenas duas propriedades encontravam-se na classe
“C” em 2003, 20 famílias se viram nessa categoria em 2011 (Figura 86). A classificação da
SAE registra mudanças ainda mais significativas. Em 2011, por exemplo, apenas uma família
encontrava-se na classe de “extremamente pobre”, e cinco famílias atingiram o patamar de
“baixa classe alta” (Figura 87). Ainda que essas classificações captem apenas um dos
indicadores que possibilitariam a construção de qualquer tipologia mais complexa, é
interessante observar os dados em escalas que vêm sendo utilizadas em nível nacional.

Figura 86 – Distribuição da renda segundo as classes
da CPS/FGV

Figura 87 – Distribuição da renda segundo as classes
da SAE

Analisar apenas a renda total e/ou per capita das famílias esconde um processo de
mudança fundamental no presente trabalho: a origem do aumento da renda das famílias.
Conforme observado no capítulo anterior, com todas as observações de 2003, houve uma
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inversão da proporção dos dois maiores contribuintes para a composição dos rendimentos
domésticos, sendo que a renda originada nas aposentadorias e pensões passou a ocupar o lugar
da venda de produtos do lote como principal fonte de ganhos familiares. Selecionando as 83
propriedades revisitadas, esse processo ficou ainda mais evidente. As aposentadorias e
pensões, que representavam 23,08% da renda média em 2003, passaram para os 40,23% já
apresentados em 2011. E a agricultura, que representava 51,91% da renda média em 2003,
caiu para 26,05% (Figura 88).

A renda advinda das aposentadorias e

1750

pensões cresceu tanto pelo maior do número

1500

de beneficiários como também pelo aumento

1250

do valor do salário mínimo, que foi de R$

1000

240 em 2003 para R$ 545 em 2011. A

750

distribuição dos dados registra claramente

500

esses

250

propriedades que passaram a contar com três

0

beneficiários (Figura 89). Houve ainda um
2011

2000

2003

Renda aposentadoria (R$)

Figura 88 – Composição da renda familiar mensal entre as famílias revisitadas

Figura 89 – Distribuição das observações dos valores
de aposentadorias e pensões em 2003 e
2011

aumentos,

aumento

do

indicando

valor

também

recebido

as

com

aposentadorias e pensões em 54,22% de todas
as UDs revisitadas, enquanto apenas 6,02%
registraram queda.

A renda mensal originada com os produtos do lote também cresceu entre as unidades
produtoras, ainda que tenha diminuído o número de UDs que se dediquem a essas atividades,
apontando a especialização da produção já discutida nos dados de produção agrícola. O valor
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médio corrigido dessa categoria passou de R$ 297,74 em 2003 para R$ 479,52 em 2011,
sendo que 12,05% das famílias faturavam mais de R$ 1000 mensais no último período – fato
que não foi registrado em 2003 (Figura 90 e 91). Em relação à variação entre os
levantamentos, 39,76% das UDs observaram um aumento nos valores de produção, 16,87%
mantiveram as condições e 36,14% registraram uma queda.
6400

Renda produtos lote (R$)

5600
4800
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3200
2400
1600
800

2011

Figura 90 – Distribuição dos valores de produção do
lote por faixas de rendimento

2003

0

Figura 91 – Distribuição das observações da renda com
produtos do lote

Considerando essas variações entre a renda total e a renda advinda das atividades
agropecuárias, o índice de agrarização da renda (IAR) foi calculado justamente com o
objetivo de registrar a proporção das mudanças em cada UD entre os períodos em análise.
Em 2011, entre os 83 lotes onde os dados de
renda foram coletados, a média foi de 0,265,
confirmando que o rendimento total das
famílias tem se tornado menos agrícola. A
variação

do

índice

entre

os

dois

levantamentos mostra que 56,63% das
propriedades registraram uma diminuição do
IAR, enquanto apenas 19,28% observaram
um aumento. A variação do índice entre os
lotes confirma também a distribuição mais
heterogênea

da

importância

da

renda

Figura 92 – Distribuição do IAR entre as propriedades
revisitadas

agrícola, conforme demonstra a Figura 92.
Já a renda proporcionada pelos salários aumentou de forma mais discreta,
considerando que é ainda pequena a proporção dos lotes com indivíduos assalariados. Em
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2003, 22,67% dos entrevistados declararam ter alguma renda com salários. Em 2011, essa
proporção foi de 20,48%. Ainda que a renda dos salários não esteja presente em um número
maior de UDs, a sua importância tem mostrado uma tendência de crescimento para a
composição dos rendimentos domésticos. A média dessa categoria, considerando as 75 UDs
com dados disponíveis em 2003 e as 83 UDs de 2011, passou de R$ 82,32 para R$ 181,93.
Nesse sentido, cabe destacar que alguns dos entrevistados que declararam receber salários não
possuíam carteira assinada e seus rendimentos vinham de atividades contabilizadas como
diárias, que não costumavam somar um salário mínimo mensal, principalmente em 2003.
Considerando apenas as propriedades que recebiam salário, a média saltou de R$ 372,86 em
2003 para R$ 888,24 em 2011. A distribuição dos dados mostra um crescimento importante
na faixa acima de R$ 500 (Figura 93 e 94), indicando um aumento do emprego formal no
período e a provável diminuição da disponibilidade de mão de obra para a agricultura,
decorrente da ocupação desses indivíduos.
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Figura 93 – Distribuição da proporção de UDs em cada
faixa de renda com salários
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Figura 94 – Distribuição das observações do valor dos
salários nos dois levantamentos

8.11 Uso da floresta
A principal questão sobre o uso da floresta que foi analisada no presente capítulo foi a
ocorrência de coleta de algum tipo de material da mata (lenha, frutos, compostos medicinais,
entre outros). Essa questão dá indicativos sobre a relação de dependência dos pequenos
produtores rurais em estudo em relação aos recursos naturais locais. Nesse sentido, a variação
entre os levantamentos na amostra selecionada foi ainda maior do que a observada na amostra
geral.
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Em

2003,

revisitadas,

entre
74,70%

as

83
dos

propriedades
entrevistados

disseram coletar materiais da mata. Já em
2011, essa proporção caiu para 59,04%
(Figura 95). Sobre a variação das condições
em cada uma das UDs, 10,84% passaram a
coletar, 61,45% mantiveram as condições e
27,71% deixaram de coletar itens da mata,
indicando uma menor dependência da busca
de materiais locais para a subsistência.

Figura 95 – Proporção de UDs que coletam itens da mata
nos dois levantamentos

8.12 Uso da terra
Conforme apontado no capítulo anterior, o uso da terra representa uma das variáveis
dependentes mais importantes do presente trabalho. Nesse capítulo, os dados foram
comparados quanto à variação na proporção da área de cada um dos cinco tipos de uso da
terra (culturas anuais, culturas perenes, pasto, capoeira e mata), em cada lote, entre 2003 e
2011. Além disso, os tipos que indicam algum nível de utilização da terra (culturas anuais,
culturas perenes e pasto) foram agregados em uma categoria chamada “uso”. Os tipos que
apontam alguma forma de não utilização ou abandono da terra (capoeira e mata) foram
agregados como “não-uso”. Essa categorização serviu para compreender as tendências de
redução das atividades agrícolas, como foi registrado em outros pontos do questionário, bem
como para facilitar os procedimentos de correlação e testes que serão apresentados no capítulo
seguinte.
Em relação às culturas anuais, os dados das propriedades selecionadas42 repetem a
tendência de queda da amostra geral, mas de maneira menos intensa. Em 2003, essa classe
representava, em média, 11,61% das áreas dos lotes. Em 2011, esse valor caiu para 6,10%.
Sobre a variação em cada UD, 18,07% apresentaram aumento das áreas de culturas anuais,
14,46% mantiveram as mesmas proporções e 59,04% registraram queda. Nas culturas perenes
observou-se o mesmo fenômeno. Houve uma repetição da tendência da amostra geral, mas
com valores menos discrepantes. Em 2003, essa classe representava, em média, 11,61% das
áreas dos lotes. Em 2011, esse valor caiu para 6,10%. Sobre a variação em cada UD, 59,04%
42

Dependendo da classe de uso da tera, entre seis e oito propriedades não tiveram os dados disponibilizados em
algum dos levantamentos. Dessa forma, elas foram excluídas dessa análise, pois não seria possível estabelecer
uma comparação.
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apresentaram aumento das áreas de culturas perenes, 2,41% mantiveram as mesmas
proporções e 26,51% registraram queda. Para as áreas de pasto, mais uma vez, repetiu-se o
processo. Reafirmação da tendência da amostra geral, mas com uma variação menos intensa.
Em 2003, essa classe representava, em média, 11,36% das áreas dos lotes. Em 2011, esse
valor subiu para 16,44%. Sobre a variação em cada UD, 33,73% apresentaram aumento das
áreas de pasto, 32,53% mantiveram as mesmas proporções e 26,51% registraram queda.
Já as áreas de capoeira apresentaram, para as propriedades revisitadas, uma tendência
oposta à registrada para a amostra geral. Apesar de vários entrevistados terem apontado um
aumento das áreas abandonadas, os dados declarados dessa classe não confirmam tal
constatação, registrando uma queda entre 2003 e 2011. No primeiro período havia, em média,
48,19% de áreas de capoeira nos lotes selecionados. No segundo período, essa média caiu
para 33,46%. Sobre a variação em cada UD, 34,94% apresentaram aumento, 4,82%
mantiveram as mesmas proporções e 51,81% registraram queda. Em relação às áreas de
floresta, voltou a se confirmar a tendência apontada na análise da amostra geral, ainda que
com menor variação. Em 2003, essa classe representava, em média, 10,38% das áreas dos
lotes. Em 2011, esse valor subiu para 18,43%. Sobre a variação em cada UD, 33,73%
apresentaram aumento das áreas de mata, 37,35% mantiveram as mesmas proporções e
19,28% registraram queda.
Essa inversão na tendência das áreas de capoeira, somada ao crescimento das áreas de
culturas perenes e pastos, fez com que o agrupamento das áreas de “uso” e “não-uso”
trouxessem resultados ligeiramente diferentes das percepções dos entrevistados. Entre 2003 e
2011, as áreas em “uso” passaram de 31,97% dos lotes, em média, para 38,08%. Sobre a
variação em cada UD, 50,60% apresentaram aumento, 2,41% mantiveram as mesmas
proporções e 37,35% registraram queda (Figura 96). Já as áreas de “não-uso” passaram de
57,82% em 2003 para 52,34% em 2011. Na variação em cada UD, 42,17% apresentaram
aumento, 3,61% mantiveram as mesmas proporções e 44,58% registraram queda (Figura 97).

Figura 96 – Variação da proporção do agrupamento “uso” em cada propriedade entre 2003 e 2011

170

Figura 97 – Variação da proporção do agrupamento “não-uso” em cada propriedade entre 2003 e 2011

Apesar dos dados agregados mostrarem um aumento do “uso” da terra, é importante
resgatar a discussão realizada no capítulo anterior sobre o crescimento dos pomares, para
atender a demanda doméstica por frutas, e do pasto, para evitar o crescimento da vegetação
nativa (páginas 143 e 144). Mensurar esse fenômeno de forma mais precisa, contudo,
demandaria um acompanhamento maior do uso da terra em cada propriedade, o que precisaria
de mais recursos e mais tempo para a execução da presente pesquisa.
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9 RESULTADOS: EXPLORANDO A CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS E
TESTANDO HIPÓTESES
O principal objetivo do presente trabalho, em relação aos aspectos quantitativos, foi
conhecer os efeitos da mudança da renda dos pequenos produtores rurais da região em estudo
sobre o consumo e a dependência de recursos naturais, sobre a produção agrícola e sobre o
uso da terra. A hipótese que decorre desse objetivo assume que o aumento e a estabilização da
renda das famílias, provocada por benefícios como a aposentadoria rural e o Bolsa Família,
têm proporcionado uma menor dependência e um uso menos intensivo de recursos naturais
locais para a subsistência. Tal contexto estaria levando a uma maior taxa de conversão da
floresta para outros propósitos, como consequência do investimento e do avanço de atividades
comerciais e produtivas (expansão das áreas de agricultura, aquisição de cabeças de gado,
adoção de novas tecnologias, extração de madeira etc.).
Os dois capítulos anteriores demonstraram claramente o aumento e a estabilização da
renda nas UDs levantadas, com grande destaque para o papel das aposentadorias e pensões na
composição dos rendimentos familiares. Já a redução da dependência dos recursos locais para
a subsistência pôde ser caracterizada pelo aumento das despesas com alimentação frente à
redução do número de indivíduos, pela queda no número de variedades produzidas, pela
redução das atividades de coleta e pela diminuição da área de culturas anuais. Em relação à
conversão da floresta, ainda que tenha sido possível observar um pequeno aumento nas áreas
em uso, ficou evidente que esse uso tem sido menos voltado para a produção comercial. As
variáveis que traduzem essa tendência são o menor número de agricultores, o menor número
de variedades à venda, o menor valor de produção e o aumento das área de culturas perenes e
das áreas de mata.
Continuando os esforços do capítulo anterior em compreender as mudanças nas
propriedades entre 2003 e 2011, no presente capítulo são apresentadas análises exploratórias
de correlação e testes de efeitos entre algumas das variáveis mais importantes, considerando
que o conjunto de informações disponíveis a partir dos levantamentos é ainda muito maior.
Nesse sentido, a partir da delimitação das variáveis mais relevantes para as hipóteses em
questão, e do pareamento dos dados, foram estabelecidos de dois tipos de análises: (1)
análises de correlação entre as variáveis pareadas e (2) criação de grupos de observação para
realizar testes de hipóteses com diferença entre médias.
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9.1 Correlações
Com os dados pareados entre as 83 propriedades revisitadas, foi possível estabelecer
as primeiras correlações entre as variáveis. Considerando o grande número de informações
coletadas e as principais questões em foco, foram organizadas matrizes de correlação (r) entre
31 variáveis contínuas, para uma primeira análise exploratória. A seleção dessas variáveis
(Tabela 36) se deu a partir dos temas mais relevantes do presente trabalho, como a
composição familiar, o consumo, a produção agrícola, a renda e o uso da terra.
Foi gerada uma tabela de correlação entre as observações das variáveis para cada
período de levantamento (2003 e 2011). Além disso, foi criada uma tabela com a correlação
da variação (∆) das observações entre os dois períodos. Os dados correlacionados nessa tabela
representam uma subtração do valor de 2003 em relação ao valor de 2011, para cada
propriedade revisitada (eq. 4).
(4) ∆variáveln = valor variáveln 2011 - valor variáveln 2003
O objetivo dessa análise foi verificar as tendências de efeitos das mudanças. O
aumento da renda total, por exemplo, estaria correlacionada à diminuição da proporção das
áreas de mata? Ou a diminuição do número de agricultores estaria ligada à queda do valor de
produção agrícola? Considerando que os dados nessa análise foram observados em sua
variação, três variáveis foram removidas entre as 31 inicialmente selecionadas: (1) área e (2)
distância do centro urbano, que foram assumidas como constantes, e (3) tempo de
propriedade, que seria constante para as famílias que permaneceram (os oito anos entre os
dois levantamentos) ou retornaria um valor negativo para os cálculos entre os novos
proprietários. Todos os valores foram calculados com nível de significância de 0,05 de
probabilidade da correlação ser diferente de zero (comando “pwcorr, star(.05)” do Stata®).
Tabela 36 – Lista das 31 variáveis utilizadas para as análises de correlação (uma legenda com a
descrição de cada variável está disponível no Anexo E)
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Variável
AREA
DIST_URB
TEMPO_PROP
N_INDIV
N_0-17
N_18-64
N_65+
N_AGRIC

N°
9
10
11
12
13
14
15
16

Variável
ESCOL_MAX
BENS_CONS
DESP_TOT
DESP_CAP
DESP_ALIM
N_PROD
N_PROD_VEND
VAL_PROD

N°
17
18
19
20
21
22
23
24

Variável
GADO
REND_TOT
REND_CAP
REND_APOS
REND_LOTE
REND_SAL
RENDA_BF
REND_OUTR

N°

Variável

25
26
27
28
29
30
31

ANUAIS
PERENES
PASTO
CAPOEIRA
MATA
USO
NAO_USO
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De maneira geral, os resultados de todas as matrizes apontam correlações fracas ou
moderadas entre a maioria das variáveis. Considerando todas as correlações possíveis, em
2003, apenas 26,88% dos resultados foram estatisticamente diferentes de zero, ao nível de
significância de 0,05. Em 2011, essa proporção subiu para 28,60%. Na variação (∆) entre os
dois períodos, apenas 24,07% das correlações foram diferentes de zero. Algumas exceções
apareceram, como esperado, em variáveis colineares, como número total de indivíduos e
número de crianças, renda total e renda per capita e proporção de áreas em uso e áreas de
culturas perenes. Ainda assim, alguns coeficientes de correlação chamaram a atenção e podem
oferecer pistas interessantes sobre os processos observados em campo.
Nesse sentido, em 2003 (Tabela 37), variáveis que representam condições da
propriedade, como área do lote e distância do centro urbano, apresentaram correlação
negativa com as áreas agregadas em uso (-0,277 e -0,368, respectivamente). Isso pode indicar
que lotes maiores têm correlação negativa com o desmatamento proporcional, ainda que
possam ter correlação positiva com o desmatamento absoluto, conforme apontado pelos
trabalhos de Walker e outros (2000) e D’Antona e outros (2006), destacado por Brondízio e
colaboradores (2009). Esses valores indicaram ainda a correlação negativa entre distância do
mercado e desmatamento, verificada nos trabalhos de Pichón (1997), McCracken e outros
(1999), Moran e outros (2002) e Walker e outros (2002), também compilados por Brodízio e
colaboradores (2009).
Em relação às características das famílias, o número de crianças registrou correlação
positiva com a renda do Bolsa Escola (0,547). No entanto, é importante destacar que a
presença de crianças é uma das principais precondições para o recebimento do benefício, o
que pode descaracterizar, necessariamente, uma relação de causa e efeito após o início dos
pagamentos. O número de indivíduos adultos correlacionou-se positivamente com número de
agricultores (0,596), o que teve reflexos em variáveis como o número de produtos à venda
(0,370) e renda do lote (0,233). O número de adultos correlacionou-se positivamente ainda
com a renda de salários (0,442), o que refletiu na renda total (0,415). O número de indivíduos
idosos apresentou correlações negativas com indicadores de atividades agrícolas, como
número de produtos à venda (-0,266) e renda do lote (-0,233), mas apresentou, como
esperado, uma forte correlação positiva com a renda de aposentadoria (0,593). O número de
agricultores registrou correlação positiva com os principais indicadores de produção agrícola,
como número de variedades produzidas (0,228), número de produtos à venda (0,370) e valor
total da produção (0,233), o que também contribui para a composição da renda total (0,400).
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Ainda em relação às características das famílias, é interessante observar como a escolaridade
máxima correlacionou-se positivamente com os indicadores de movimentação financeira das
UDs, como despesas (0,535) e rendas totais (0,364), bem como o valor total da produção
(0,337) e a renda de salário (0,393).
Em relação ao consumo, diferente do esperado, foi possível verificar que os bens de
consumo não se correlacionam com as despesas (-0,063) ou a renda totais (-0,040). Já as
despesas mensais demonstraram forte correlação com as variáveis de renda, principalmente os
cruzamentos entre despesa e renda totais (0,594) e despesa e renda per capita (0,515).
As variáveis de produção agrícola não mostraram, de maneira geral, correlações
significativas com os indicadores de uso da terra. Alguns dos resultados que merecem
destaque, nesse sentido, são o número de variedades produzidas e o valor total da produção,
que registraram correlação negativa com a proporção de áreas de capoeira (-0,224 e -0,273,
respectivamente). Isso pode indicar algum tipo de uso mais extensivo nessas propriedades, o
que diminuiria as áreas em abandono e não-uso, mas as correlações são baixas e pouco
significativas para sustentar interpretações mais robustas.
Também não foram observadas correlações significativas entre as variáveis de renda e
o uso da terra, diferente do verificado nos trabalhos de Alston e outros (1993), Jones e outros
(1995), Pichón (1997) e Murphy (2001), na síntese produzida por Brondízio e colaboradores
(2009). Ainda assim, um resultado que pode ser destacado é a correlação positiva entre renda
do lote e proporção de áreas de mata (0,324). Ainda que o valor de correlação tenha sido
moderado, esse resultado pode demonstrar também a conexão entre a área e a renda do lote.
Em 2003, foi possível verificar que áreas maiores exibiram uma tendência moderada de
proporcionar uma renda de atividades agrícolas maior (0,243). Nesse sentido, já tinha sido
observado também que áreas maiores permitiriam manter proporções mais elevadas de mata.
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Tabela 37 – Coeficientes de correlação (r) entre os valores de 31 variáveis contínuas coletadas em
2003. As correlações mais significativas estão destacadas em negrito (continua)
area
area

dist_urb

tempo_~p

n_indiv

n_017

n_1864

n_65

n_agric

escol_~x

bens_c~s

1

dist_urb

0,1416

1

tempo_prop

0,2129

-0,0953

1

n_indiv

-0,2283*

0,0973

0,1019

1

n_017

-0,2649*

0,0762

-0,1387

0,7994*

n_1864

-0,0493

0,1056

0,3241*

0,7148*

0,2197*

1

n_65

-0,0054

-0,0488

-0,0279

-0,2213*

-0,3352*

-0,3506*

1

n_agric

-0,0279

0,0315

0,3003*

0,6061*

0,3730*

0,5957*

-0,2146

1

escol_max

-0,0427

-0,189

0,2163*

0,3333*

0,104

0,4161*

-0,0677

0,1392

bens_cons

-0,0583

-0,1228

-0,0784

0,1447

0,1997

0,0068

-0,0145

0,0291

-0,0454

1

desp_tot

-0,0221

-0,0938

0,175

0,3336*

0,0283

0,4104*

0,1923

0,2688*

0,5347*

-0,0625

desp_cap

0,1365

-0,1431

-0,0192

-0,2519*

-0,3562*

-0,1017

0,2887*

-0,0880

0,2617*

-0,0821

desp_alim

-0,108

-0,0583

0,1048

0,3215*

0,0644

0,3556*

0,1875

0,2343*

0,4874*

-0,0535

n_prod

1

1

0,3260*

0,058

0,2152

0,1003

0,0613

0,1772

-0,1926

0,2282*

0,0428

-0,0048

n_prod_vend

0,0628

0,0243

0,1696

0,3073*

0,2164

0,3392*

-0,2657*

0,3699*

0,2483*

0,0141

val_prod

0,1043

0,025

0,1765

0,1391

0,0033

0,2319*

-0,0226

0,2329*

0,3372*

-0,0700

0,149

-0,0519

0,2062

0,0692

0,0028

0,1274

-0,0472

0,1370

0,1403

-0,0680

rend_tot

0,0517

0,0329

0,1835

0,3427*

0,0962

0,4154*

0,0205

0,4001*

0,3644*

-0,0408

rend_cap

0,2951*

0,0192

0,0343

-0,3411*

-0,3746*

-0,2059

0,2711*

-0,0908

0,0878

-0,0084

rend_apos

-0,0679

-0,0729

0,0825

-0,1606

-0,3716*

-0,0626

0,5932*

0,0722

-0,1181

-0,0586

rend_lote

0,2434*

0,109

0,1972

0,3154*

0,2613*

0,2900*

-0,2330*

0,4034*

0,2154

0,0017

rend_sal

-0,1436

-0,0469

0,07

0,2530*

-0,0351

0,4416*

-0,0454

0,0465

0,3939*

-0,0004

renda_bf

-0,0971

0,0703

0,0584

0,4350*

0,5465*

0,1701

-0,2827*

0,2480*

0,1931

-0,1589

rend_outr

-0,0861

-0,0162

-0,0152

0,0288

0,1001

-0,0308

-0,0987

-0,0314

0,1481

0,0493

anuais

-0,2991*

-0,161

-0,1382

0,0505

0,0618

0,0258

-0,0428

-0,0186

-0,0193

-0,0689

perenes

gado

-0,2522*

-0,4184*

-0,0287

0,0293

0,0766

-0,0204

-0,0368

-0,0610

0,1102

0,3307*

pasto

0,0883

-0,0118

0,0464

-0,0862

-0,1199

-0,0495

0,1598

-0,0449

0,1359

0,0679

capoeira

0,1141

0,1247

0,1743

-0,0766

-0,0977

-0,025

0,0252

0,0812

-0,1387

-0,0866

mata

0,3551*

0,2255*

0,1143

0,1038

0,0299

0,1446

-0,0298

0,1292

0,1821

-0,0684

uso

-0,2772*

-0,3683*

-0,0717

-0,0022

0,0131

-0,0272

0,0518

-0,0723

0,1300

0,2368*

0,3367*

0,2588*

0,2496*

-0,0178

-0,089

0,0671

0,0067

0,1587

-0,0198

-0,1244

nao_uso

* p<0,05
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Tabela 37 – Coeficientes de correlação (r) entre os valores de 31 variáveis contínuas coletadas em
2003. As correlações mais significativas estão destacadas em negrito (continuação)
desp_tot
desp_tot

desp_cap

desp_a~m

n_prod

n_prod~d

val_prod

gado

rend_tot

rend_cap

rend_a~s

1

desp_cap

0,7098*

1

desp_alim

0,8734*

0,5901*

1

0,0776

-0,0081

-0,044

1

n_prod_vend

0,2587*

0,0225

0,1321

0,5387*

1

val_prod

0,4132*

0,2882*

0,3096*

0,3651*

0,6768*

1

0,0951

0,0567

0,0035

0,2402*

0,1682

0,1271

1

rend_tot

0,5941*

0,2362*

0,4090*

0,2758*

0,5149*

0,6062*

0,1674

1

rend_cap

0,2706*

0,5154*

0,1745

0,1988

0,2018

0,4421*

0,0778

0,6320*

1

rend_apos

-0,0053

0,1372

-0,0041

-0,1068

-0,2408*

-0,0743

0,0489

0,124

0,3344*

1

rend_lote

0,4180*

0,1142

0,224

0,4951*

0,6947*

0,5834*

0,2213

0,7151*

0,3587*

-0,2622*

rend_sal

0,3792*

0,0411

0,3190*

-0,0741

0,0867

0,0902

-0,1176

0,3681*

0,0782

-0,1928

renda_bf

0,0174

-0,2329*

0,0106

0,1444

0,1195

-0,0662

0,1543

0,0325

-0,3124*

-0,3663*

rend_outr

0,1559

0,1976

0,1912

-0,1965

-0,1643

-0,0497

-0,0173

-0,014

0,0012

-0,171

anuais

0,0044

-0,0129

0,0783

-0,09

-0,0135

-0,0543

-0,1548

-0,0999

-0,0501

0,0135

perenes

0,1288

0,0865

0,1316

-0,0374

0,1951

0,2186

-0,0831

0,2031

0,1304

-0,0726

pasto

0,0911

0,1907

0,0932

0,1576

-0,1339

0,0814

0,0925

-0,0319

0,0533

0,0733

n_prod

gado

capoeira

-0,1473

-0,1786

-0,1528

-0,2244*

-0,2174

-0,2731*

0,1434

-0,1775

-0,2328*

0,0289

mata

0,0622

-0,0647

0,0157

0,3025*

0,1447

0,1697

-0,061

0,1508

0,1327

0,0053

uso

0,1509

0,1699

0,193

0,0311

0,0283

0,1625

-0,0956

0,0657

0,1021

0,0085

-0,1019

-0,2102

-0,1374

-0,0305

-0,1253

-0,1618

0,1079

-0,0764

-0,1395

0,0301

rend_l~e

rend_sal

mata

uso

nao_uso

* p<0,05

rend_lote

renda_bf

rend_o~r

anuais

perenes

pasto

capoeira

1

rend_sal

0,0425

1

renda_bf

0,2463*

-0,0247

1

-0,135

-0,1008

-0,0098

1

anuais

-0,1306

0,1634

0,0114

-0,0743

1

perenes

0,1618

0,0195

-0,0031

0,0466

-0,0795

1

pasto

-0,0762

0,0292

0,0554

-0,028

-0,1945

-0,0278

1

capoeira

-0,2015

-0,0039

-0,0718

0,1023

-0,2266*

-0,3616*

-0,3068*

1

mata

0,3240*

-0,1918

0,0624

-0,1327

-0,1636

-0,1422

-0,0733

-0,2853*

1

uso

-0,0151

0,1347

0,0498

-0,0272

0,4100*

0,6183*

0,5193*

-0,5758*

-0,2380*

1

-0,002

-0,1137

-0,0266

0,0206

-0,3284*

-0,4464*

-0,3453*

0,8039*

0,3369*

-0,7141*

rend_outr

nao_uso

* p<0,05
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Em 2011, algumas variáveis mudaram de comportamento (Tabela 38). A área do lote
passou a registrar uma correlação positiva com as culturas anuais (0,266) e negativa com
culturas perenes (-0,293), mas continuou se correlacionando positivamente com a proporção
de áreas de mata (0,258). A distância do centro urbano deixou de ter correlações significativas
com as variáveis de uso da terra e passou a ter correlação negativa com a renda de salário (0,252). Ainda que esse seja um valor de correlação baixo, as famílias residentes em locais
mais distantes do centro urbano podem, de fato, apresentar maiores dificuldades em encontrar
empregos formais.
Em relação às características das famílias, o número de crianças registrou mais uma
vez uma correlação positiva com a renda do Bolsa Família (0,548), sendo que a mesma
explicação oferecida para 2003 é válida para 2011. O número de indivíduos adultos continuou
a se correlacionar positivamente com variáveis da produção agrícola, especialmente com o
número de agricultores (0,642). Surgiu, novamente, uma correlação positiva dessa variável
com a renda total (0,236), mas deixou de haver uma correlação significativa com a renda de
salário (-0,044), como havia sido observado em 2003. Em 2011, o número de indivíduos
adultos passou a apresentar uma correlação positiva, ainda que fraca, com a renda do lote
(0,289). O número de idosos deixou de apresentar correlações negativas significativas com os
indicadores de produção agrícola, mas registrou uma correlação negativa com as culturas
anuais (-0,248), o que poderia apontar uma queda na disponibilidade de mão de obra para esse
tipo de atividade. O número de agricultores continuou registrando correlação positiva com os
principais indicadores de produção agrícola, e também com o número de cabeças de gado
(0,486), o que não havia sido verificado em 2003. A escolaridade máxima também
demonstrou o mesmo comportamento de 2003, sendo ainda mais significativa para a renda de
salários (0,418).
Diferente de 2003, os bens de consumo mostraram correlação positiva com a renda
total (0,346) e com as despesas totais (0,449). Os outros indicadores de despesas registraram
ainda maiores correlações com as variáveis de renda, como nos cruzamentos entre despesas e
rendas totais (0,837) e despesas e rendas per capita (0,902).
As variáveis de produção agrícola continuaram não apontando, de maneira geral,
correlações significativas com os indicadores de uso da terra. No entanto, foi possível
observar que o número de cabeças de gado registrou uma fraca correlação negativa com as
áreas de capoeira (-0,243) e com as áreas agregadas em não-uso (-0,245). Nesse sentido, é
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interessante verificar que essa mesma variável não apresentou correlação significativa com a
proporção das áreas de pasto (0,119).
Em relação à conexão entre renda e uso da terra, em 2011, surgiu uma correlação
negativa entre a renda total e a proporção de áreas em não-uso (-0,249). Entretanto, a
correlação entre outras variáveis, como renda total e a proporção de áreas em uso (0,027), não
apoiam tal resultado. Mais uma vez, as correlações são pouco significativas para sustentar
interpretações mais robustas. Além disso, as próprias evidências em campo não sustentariam
uma relação direta entre crescimento da renda e aumento das áreas em uso.
Tabela 38 – Coeficientes de correlação (r) entre os valores de 31 variáveis contínuas coletadas em
2011. As correlações mais significativas estão destacadas em negrito (continua)
area
area

dist_urb

tempo_~p

n_indiv

n_017

n_1864

n_65

0,1416

1

tempo_prop

0,2154

-0,0698

1

n_indiv

-0,1615

0,2001

-0,0869

1

n_017

-0,1056

0,1475

-0,1917

0,7654*

1

n_1864

-0,099

0,1983

-0,102

0,6586*

0,2046

1

-0,0362

-0,1054

0,2695*

-0,0235

-0,1674

-0,4826*

n_agric

escol_~x

bens_c~s

1

dist_urb

n_65

n_agric

1

0,1432

0,1294

0,0413

0,3733*

-0,0091

0,6423*

-0,204

1

escol_max

-0,0242

-0,1642

-0,0864

0,2665*

0,1009

0,3402*

-0,1174

0,1283

1

bens_cons

0,081

-0,0147

0,0408

0,1202

-0,0838

0,2174*

0,0421

0,3280*

0,1684

1

desp_tot

0,0931

-0,0621

0,154

0,2192*

-0,0302

0,2575*

0,1156

0,3913*

0,4476*

0,4494*

desp_cap

0,1406

-0,2389*

0,1452

-0,5060*

-0,4751*

-0,2620*

0,0307

0,0267

0,2425*

0,2203*

desp_alim

0,0504

-0,1491

0,192

0,2979*

0,1286

0,1834

0,1679

0,1558

0,2946*

0,3004*

n_prod

0,1128

0,2757*

0,0298

0,1475

0,0032

0,2453*

-0,0772

0,3835*

-0,0853

0,2988*

n_prod_vend

0,0243

0,1059

-0,0569

0,0931

-0,0496

0,2594*

-0,1408

0,4410*

-0,0252

0,3059*

val_prod

0,3846*

0,0444

0,1715

-0,0146

-0,1154

0,1099

-0,0347

0,4125*

0,1206

0,2731*

gado

0,1215

0,0578

0,0041

0,1099

-0,1248

0,2862*

-0,0305

0,4857*

0,1691

0,3395*

rend_tot

0,0513

-0,0657

0,1214

0,2544*

-0,0622

0,2359*

0,2796*

0,3757*

0,4153*

0,3462*

rend_cap

0,1119

-0,2597*

0,1371

-0,4702*

-0,4857*

-0,2829*

0,162

0,0366

0,2074

0,1811

rend_apos

0,0145

-0,0288

0,3353*

-0,0187

-0,1402

-0,3245*

0,7087*

-0,2356*

-0,0225

-0,0618

rend_lote

0,1753

0,0353

0,125

0,1387

-0,0723

0,2889*

-0,0516

0,5315*

0,134

0,4196*

rend_sal

-0,0994

-0,2528*

-0,1252

-0,086

-0,0627

-0,0444

-0,023

-0,2491*

0,4178*

-0,0165

renda_bf

-0,0208

0,1717

-0,1138

0,4480*

0,5476*

0,2973*

-0,3313*

0,3010*

0,0109

0,0438

rend_outr

-0,1519

0,0233

-0,1983

0,2969*

0,1368

0,2608*

0,0256

0,1761

0,2597*

-0,0131

anuais

0,2655*

-0,0411

0,0792

0,1609

0,2508*

0,1276

-0,2482*

0,0891

0,1139

-0,1018

perenes

-0,2927*

0,0338

-0,3399*

0,006

0,0376

-0,0059

-0,0363

-0,1002

-0,0253

-0,0703

-0,0046

-0,0519

0,0563

-0,0436

-0,0908

-0,004

0,0523

0,0276

0,0955

0,1714

pasto
capoeira

0,0076

0,133

0,0278

-0,0624

0,0721

-0,1303

-0,0369

-0,2336*

-0,1649

-0,2381*

mata

0,2582*

-0,0476

0,2292*

0,136

0,0522

0,2152

-0,1399

0,2392*

0,0364

0,0581

uso
nao_uso

-0,1152

0,0051

-0,1704

0,0032

0,0207

0,0291

-0,0738

-0,0099

0,0892

0,0603

0,2106

0,1319

0,1787

0,0261

0,0901

0,0303

-0,1349

-0,0152

-0,1291

-0,1576

* p<0,05
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Tabela 38 – Coeficientes de correlação (r) entre os valores de 31 variáveis contínuas coletadas em
2011. As correlações mais significativas estão destacadas em negrito (continuação)
desp_tot
desp_tot

desp_cap

desp_a~m

n_prod

n_prod~d

val_prod

gado

rend_tot

rend_cap

rend_a~s

1

desp_cap

0,5713*

desp_alim

1

0,5051*

0,1852

1

n_prod

0,1795

-0,0088

0,1489

1

n_prod_vend

0,1808

0,0822

0,1901

0,7579*

1

val_prod

0,5675*

0,4101*

0,0579

0,2017

0,2102

1

gado

0,7080*

0,3869*

0,0486

0,1306

0,121

0,6056*

1

rend_tot

0,8368*

0,4454*

0,3712*

0,0696

0,0982

0,5947*

0,6429*

1

rend_cap

0,5098*

0,9018*

0,1119

-0,0628

0,0644

0,4683*

0,4025*

0,6115*

1

rend_apos

0,1382

0,0116

0,1979

0,0367

-0,1454

-0,1009

-0,0731

0,2467*

0,1201

1

rend_lote

0,7209*

0,3941*

0,1305

0,2764*

0,3426*

0,8431*

0,7639*

0,7188*

0,4718*

-0,1334

rend_sal

0,1164

0,2208*

0,1193

-0,3707*

-0,2021

-0,144

-0,0979

0,1836

0,2436*

-0,1575

renda_bf

-0,0646

-0,3284*

-0,0929

0,0043

0,0837

0,0431

0,0054

-0,1115

-0,3648*

-0,3992*

rend_outr

0,1227

0,0061

0,2250*

-0,0988

-0,1379

-0,1551

0,0296

0,3003*

0,0764

-0,053

anuais

-0,1291

-0,1398

0,0749

0,0523

0,1402

0,0897

-0,1092

-0,1533

-0,1655

-0,143

perenes

-0,1897

-0,1294

-0,1316

0,103

0,1373

-0,1988

-0,152

-0,0868

-0,0501

-0,0797

0,1921

0,1231

-0,035

-0,0363

-0,1387

0,0761

0,1185

0,17

0,0993

-0,0208

-0,2718*

-0,0658

-0,0752

-0,1188

-0,1779

-0,1545

-0,2431*

-0,2850*

-0,1378

0,0524

pasto
capoeira
mata

0,0597

-0,103

0,2025

0,095

0,1241

0,0395

-0,0605

-0,0202

-0,145

-0,1008

uso

-0,0198

-0,0227

-0,0943

0,0728

0,0443

-0,0494

-0,0471

0,0271

0,0099

-0,129

nao_uso

-0,1787

-0,1044

0,0998

-0,0333

-0,0462

-0,095

-0,2447*

-0,2490*

-0,1929

-0,038

rend_l~e

rend_sal

pasto

capoeira

mata

uso

* p<0,05

rend_lote

renda_bf

rend_o~r

anuais

perenes

1

rend_sal

-0,1486

1

renda_bf

0,0844

-0,114

1

rend_outr

-0,1658

-0,0286

-0,0113

1

anuais

-0,0026

-0,117

0,0844

-0,0858

1

perenes

-0,175

0,0315

-0,0002

0,2052

-0,1541

1

pasto

0,0809

0,0288

-0,2556*

0,2178

-0,1619

-0,144

1

-0,2672*

0,0181

-0,0129

-0,1409

-0,104

-0,2566*

-0,3740*

1

mata

0,0715

0,0321

0,2836*

-0,1378

0,1609

-0,3211*

-0,2364*

-0,2287*

1

uso

-0,0566

0,0077

-0,1703

0,3021*

0,0789

0,5827*

0,6584*

-0,5475*

-0,3856*

1

nao_uso

-0,1683

0,0483

0,2008

-0,2176

0,0245

-0,4555*

-0,4890*

0,7199*

0,5110*

-0,6770*

capoeira

* p<0,05
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Os padrões de comportamento das variáveis para as variações entre 2003 e 2011 não
apresentaram mudanças significativas em relação aos períodos anteriores (Tabela 39). Vale a
pena destacar que a variação do número de indivíduos, que se traduz na queda do número de
crianças, de adultos e no aumento do número de idosos, não registrou correlações
significativas com nenhuma das variáveis de produção agrícola ou uso da terra. Contudo, o
número de indivíduos adultos e a escolaridade máxima continuam se correlacionando
positivamente com a renda de salários (0,296 e 0,316, respectivamente).
Em relação aos indicadores de produção agrícola, foi interessante observar como a
variação no número de cabeças de gado mostrou correlações positivas com a renda do lote
(0,598), o que se refletiu na renda total (0,533). Essa variável teve ainda correlações negativas
com a proporção das áreas em capoeira (-0,312) e nas áreas agregadas em não-uso (-0,327).
Contudo, mais uma vez, não apresentou correlações significativas com a própria proporção de
áreas de pasto (0,132).
As variações das variáveis indicadoras de renda, incluíndo a renda do lote,
apresentaram correlações negativas com a variação da proporção das áreas de capoeira, o que
teve reflexos na agregação de áreas em não-uso. Porém, como explicado anteriormente, essas
correlações só seriam suportadas se houvessem outras evidências nos dados, como o
crescimento correlacionado de outros tipos de uso da terra, bem como indícios nas
observações de campo de uma redução geral das áreas em não-uso. Ambos os fatos não
ocorreram.
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Tabela 39 – Coeficientes de correlação (r) entre a variação de 28 variáveis contínuas coletadas nos
dois levantamentos. As correlações mais significativas estão destacadas em negrito
(continua)
n_indiv
n_indiv

n_017

n_1864

n_65

n_agric

escol_~x

bens_c~s

desp_tot

desp_cap

1

n_017

0,8221*

n_1864

0,5819*

0,1099

1

n_65

-0,1372

-0,0706

-0,6063*

1

n_agric

0,5316*

0,3518*

0,5282*

-0,3366*

1

escol_max

0,2954*

0,2026

0,3938*

-0,3734*

0,1991

bens_cons

0,1699

0,1541

0,0324

0,0782

0,0407

0,0123

1

desp_tot

-0,013

-0,1595

0,1346

0,0526

0,027

0,2537*

0,2583*

1

-0,3495*

-0,2903*

-0,1261

-0,0492

0,0014

0,085

0,1226

0,5887*

1

desp_alim

0,1349

0,0261

0,2351*

-0,15

0,1481

0,1647

0,0108

0,4370*

0,174

n_prod

0,0561

0,0552

0,0483

-0,0639

0,0283

-0,0444

0,0475

-0,0413

-0,1971

n_prod_vend

0,0258

-0,0539

0,1481

-0,1199

0,2029

-0,003

0,1878

0,0697

0,0702

-0,0389

-0,1301

0,0519

0,0685

0,1295

0,1071

0,05

0,5426*

0,4094*

0,004

-0,1891

0,2108

-0,0062

-0,0194

0,0539

0,2201

0,6690*

0,3208*

desp_cap

val_prod
gado

1

1

rend_tot

-0,0114

-0,0757

-0,0257

0,1935

0,0027

0,1558

0,2404*

0,7539*

0,4483*

rend_cap

-0,3261*

-0,2340*

-0,1858

0,0151

0,0114

0,0625

0,1432

0,4764*

0,8734*

rend_apos

-0,2862*

-0,0714

-0,6048*

0,5281*

-0,3390*

-0,1467

-0,0121

0,0576

0,0144

rend_lote

-0,0018

-0,1665

0,1463

0,0593

0,0731

0,1129

0,228

0,7354*

0,4172*

rend_sal

0,131

0,0378

0,2962*

-0,2288*

0,1248

0,3160*

0,0126

0,0738

0,1848

renda_bf

0,3235*

0,2102

0,2996*

-0,1367

0,2472*

0,0434

0,0121

-0,163

-0,3621*

rend_outr

0,1776

0,1864

0,2002

-0,2948*

0,2326*

0,1874

0,0046

0,1567

0,0968

anuais

0,097

0,0735

0,1234

-0,1494

0,1679

0,0895

0,0607

0,0938

0,0738

perenes

0,0341

0,0067

0,0102

0,064

0,0886

-0,117

0,1212

-0,102

-0,0946

pasto

0,0033

0,0407

-0,0897

0,1118

0,0345

0,1007

0,1169

0,1615

0,1207

-0,0622

-0,0549

0,0549

-0,1449

-0,0789

0,0471

-0,2716*

-0,2831*

-0,1171

0,0342

0,0202

0,0546

-0,0845

0,0126

0,0478

-0,0005

0,0192

-0,0871

0,105

0,1177

-0,0141

0,0771

0,201

-0,0789

0,2185

0,0214

-0,013

-0,0488

-0,0384

0,1071

-0,3020*

-0,056

0,085

-0,2589*

-0,2740*

-0,1526

capoeira
mata
uso
nao_uso

* p<0,05
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Tabela 39 – Coeficientes de correlação (r) entre a variação de 28 variáveis contínuas coletadas nos
dois levantamentos. As correlações mais significativas estão destacadas em negrito
(continuação)
desp_a~m
desp_alim
n_prod

n_prod

n_prod~d

val_prod

gado

rend_tot

rend_cap

rend_a~s

rend_l~e

rend_sal

1
0,0829

1

0,2360*

0,4879*

1

0,171

-0,0497

0,1848

1

gado

0,1308

-0,0174

0,0554

0,3414*

1

rend_tot

0,0649

0,0041

0,0607

0,5557*

0,5328*

1

rend_cap

-0,0022

-0,1134

0,1379

0,4559*

0,2962*

0,6491*

1

rend_apos

-0,0352

0,1631

-0,0249

-0,0627

-0,0871

0,2702*

0,1502

1

rend_lote

0,0825

-0,0795

0,1261

0,7043*

0,5982*

0,7882*

0,5300*

-0,071

1

rend_sal

0,1344

-0,2336*

-0,0591

-0,0079

-0,0695

0,0865

0,1716

-0,4211*

-0,0505

1

renda_bf

-0,0354

-0,0948

-0,1057

-0,101

-0,0302

-0,2746*

-0,4355*

-0,3334*

-0,083

-0,0157

rend_outr

0,2103

0,1097

-0,0382

-0,1568

0,2252

0,0751

0,0669

-0,1946

-0,1647

0,0664

anuais

0,1668

-0,0646

0,1889

0,215

-0,0424

0,0287

0,0943

-0,1334

0,1685

0,1855

perenes

-0,0332

0,3765*

0,3146*

-0,0899

-0,0604

-0,0935

-0,0618

0,0384

-0,1282

0,0663

pasto

n_prod_vend
val_prod

-0,1203

0,0199

-0,205

0,0581

0,1318

0,1487

0,0838

0,0954

0,0496

-0,1512

capoeira

0,0004

-0,116

0,0187

-0,1835

-0,3124*

-0,3684*

-0,2449*

-0,2605*

-0,3353*

0,2229

mata

0,0468

0,0596

-0,0353

-0,1289

-0,0423

0,0664

-0,0037

0,0393

0,0254

-0,0212

uso

-0,0974

0,3337*

0,172

0,0649

0,0422

0,0186

0,0133

0,0844

0,0487

-0,2164

0,0336

-0,0688

0,0042

-0,2540*

-0,3265*

-0,3131*

-0,2117

-0,2568*

-0,3063*

0,1959

nao_uso

* p<0,05

renda_bf
renda_bf
rend_outr

rend_o~r

anuais

perenes

pasto

capoeira

mata

uso

nao_uso

1
-0,0668

1

anuais

0,1044

-0,1831

1

perenes

-0,0564

-0,0007

-0,1175

1

pasto

-0,0699

0,1973

-0,3893*

-0,1607

1

0,0821

-0,0101

-0,0251

-0,146

-0,2559*

mata

-0,0045

0,1233

0,1331

-0,2011

-0,2755*

-0,2172

1

uso
nao_uso

-0,0022

0,0321

0,0074

0,6234*

0,4978*

-0,3823*

-0,3696*

1

0,0662

0,123

0,058

-0,2611*

-0,4184*

0,7902*

0,4239*

-0,5882*

capoeira

* p<0,05

1

1
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Entre os processos mais importantes que podem ser destacados, a partir das três
matrizes de correlação produzidas, está a constatação de que a composição familiar não tem
apresentado correlações significativas com o uso da terra. Tal contexto colabora para o
afastamento de modelos que se apoiam na composição da estrutura familiar para explicar a
economia doméstica de pequenas propriedades rurais (ver VANWEY et al., 2007).
Os dados das 83 propriedades revisitadas evidenciam ainda que as rendas nãoagrícolas, principalmente as aposentadorias e os salários, apresentaram correlações negativas
com os indicadores de produção, como o número de variedades produzidas e o número de
produtos à venda. Considerando que essas fontes de rendimentos têm se colocado como as
mais importantes para a manutenção das UDs, conforme a caracterização dos capítulos
anteriores, é possível estabelecer uma tendência de correlação negativa entre renda e produção
agrícola, em um cenário oposto ao estabelecido pela hipótese A2.
É importante destacar, em todas as análises, que correlação não implica em
causalidade. Ainda que algumas das correlações encontrem sustentação teórica e confirmem
processos verificados em campo, faz-se necessário manter cautela em relação a alguns dos
resultados observados, principalmente por conta dos baixos valores de correlação obtidos
entre a maioria das variáveis.
É importante ressaltar ainda que a falta de correlações significativas, bem como a
ocorrência de correlações significativas, porém com valores baixos, também representam uma
informação relevante. Isso mostra que as variáveis contínuas selecionadas estão respondendo
menos pelos processos esperados. Isso implica na necessidade de avaliar as variáveis
categóricas e conhecer melhor os processos históricos e outros fatores associados aos
fenômenos observados.
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9.2 Grupos de observação e teste de hipóteses
A criação de grupos de observação teve como objetivo investigar os efeitos de
algumas das variáveis categóricas coletadas nos dois levantamentos sobre as características da
família, o consumo, a produção agrícola, a renda e o uso da terra. Dessa forma, foram criados
seis agrupamentos, separando as famílias nas quais se verificou a ausência e a presença de: (1)
indivíduos aposentados e/ou pensionistas; (2) algum tipo assistência técnica; (3) recebimento
do Bolsa Escola/Família; (4) acesso à energia elétrica; (5) permanência da mesma família no
lote e (6) propriedade de outros lotes rurais. Além disso, as observações de renda foram
categorizadas em intervalos, conforme a classificação do CPS/FGV (classes E, D, C, B, A –
ver páginas 163 e 164) para testar os efeitos dos níveis de rendimentos sobre as outras
variáveis. Como a renda mensal das famílias entrevistadas em 2003 e 2011 não atingiu as
classes A e B, as comparações se deram entre as classes E e D, classes D e C e classes E e C,
gerando mais três grupos de observação.
Além do controle das variáveis que definiram cada grupo de observação, os dados
foram separados por levantamento (2003 e 2011), para verificar as mudanças dos efeitos entre
os dois períodos. Contudo, em alguns grupos, as análises foram feitas apenas para 2011. Isso
se deu na assistência técnica, que teve dados coletados apenas no último período e na
manutenção da mesma família no lote, que só surgiu como uma variação ao se verificar
mudanças das condições entre 2003 e 2011.
Conforme destacado anteriormente, o propósito de delinear os grupos de observação
foi verificar efeitos sobre as características da família, o consumo, a produção agrícola, a
renda e o uso da terra. Nesse sentido, seria possível verificar, por exemplo, se a presença de
assistência técnica tem efeitos sobre a produção agrícola, se o recebimento do Bolsa Família
tem efeitos sobre os bens de consumo ou se a classe C tem um uso da terra mais intensivo que
a classe E. Para testar tais efeitos, foram selecionadas 28 variáveis que representam os temas a
serem observados, conforme a Tabela 40.
As variáveis foram organizadas e comparadas quanto aos parâmetros de tamanho da
amostra (Obs), média (Mean) e desvio padrão (Std. Dev.). Os procedimentos estatísticos
foram realizados no software Stata 11®. Para verificar as variações entre cada um dos efeitos,
foi realizado um teste t de Student para diferenças entre médias entre as 28 variáveis, em cada
grupo de observação, usando como referência um nível de significância de 0,05. Contudo, ao
se separar as propriedades nas quais se verificava ou não cada efeito, observou-se que alguns
grupos ficaram desproporcionais em relação ao tamanho das amostras a serem comparadas.
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Em 2011, por exemplo, apenas oito UDs não tinham acesso à energia elétrica, enquanto os
outros 75 lotes estavam conectados à rede pública de energia. Essa desigualdade aumentava a
probabilidade de encontrar diferenças significativas entre as variâncias das amostras, o que
diminuiria a aplicabilidade do teste t normal. Considerando que a razão t para amostras
independentes supõe a igualdade das variâncias populacionais, ainda que possa se assumir
uma diferença moderada entre as variâncias amostrais, foi necessário estimar a ordem de
grandeza das diferenças entre as variâncias para ajustar o teste t (LEVIN; FOX, 2004). Dessa
forma, em cada grupo de observação, foi calculada a razão entre a maior e a menor variância
entre os grupos sem efeito e com efeito de cada variável. Esse valor foi então comparado aos
valores críticos de F para análises de variância, tendo como referência o nível de significância
0,05 (BEIGUELMAN, 1996). Considerando o tamanho das amostras em análise e os graus de
liberdade decorrentes, os valores do F crítico tabelado normalmente ficaram entre 1,94 e 4,96.
Quando a razão entre as variâncias ultrapassava esses valores, era necessário aplicar uma
fórmula ajustada do teste t. No software Stata 11®, essa função era acessada através da
ferramenta “two-sample mean-comparison test (unpaired)”, utilizando a função “unequal
variances”. Com esse procedimento, o teste t era calculado com base na equação de WelchSatterthwaite, na qual há uma readequação dos graus de liberdade em função da
heterogeneidade das variâncias (ver WELCH, 1947 e RUSTON, 2006).
Tabela 40 – Lista das 28 variáveis testadas em cada grupo de observação (uma legenda com a
descrição de cada variável está disponível no Anexo E)
N° Grupo testado
1

2

Características da família

Consumo

N° Variáveis

N° Grupo testado

1

N INDIV

2

N 0-17

16 REND CAP

3

N 18-64

17 REND APOS

4

N 65+

18 REND LOTE

5

N AGRIC

19 REND SAL

6

ESCOL MAX

20 RENDA BF
REND
21
OUTR

7

BENS CONS

8

DESP TOT

9

DESP CAP

10 DESP ALIM

4

5

Renda

N° Variáveis

Uso da terra

15 REND TOT

22 ANUAIS
23 PERENES
24 PASTO
25 CAPOEIRA

3

Produção agrícola

11 N PROD
N PROD
12
VEND
13 VAL PROD
14 GADO

26 MATA
27 USO
28 NAO USO
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Os parâmetros das variáveis e os indicadores dos testes foram organizados em tabelas,
nas quais se comparou os valores das amostras sem os efeitos e com os efeitos, em cada grupo
de observação, para cada período. Em algumas análises, a variável que definia o grupo de
observação foi removida do teste de efeito, pois seu resultado seria determinado pela própria
separação das observações. No grupo de observação dos efeitos das aposentadorias e pensões,
por exemplo, houve a remoção da variável que representava esses rendimentos (REND
APOS). Os resultados dos testes para cada grupo de observação são apresentados a seguir.
9.2.1 Aposentadorias e pensões
Conforme destacado nos capítulos anteriores, as aposentadorias e pensões foram
responsáveis pelas maiores transformações nos rendimentos das famílias entrevistadas em
2011. Para compreender melhor essas mudanças, foi estabelecido um grupo de observação
que separasse as famílias com e sem indivíduos que recebessem tais benefícios.
Em relação às condições da família, os resultados dos testes apontaram uma
diminuição do número de crianças entre as propriedades com beneficiários em 2003
(p=0,001) (Tabela 41). Foi registrada também uma tendência de diminuição do número total
de indivíduos por UD, ainda que o resultado não fosse significativo a 0,05 (p=0,168). O
número de indivíduos com 65 anos ou mais, como era de se esperar, foi maior entre as
propriedades com beneficiários (p=0,000). Número de agricultores e escolaridade máxima
não apresentaram diferenças estatísticamente significativas em 2003. Em relação ao consumo,
a única variável que apresentou aumento significativo (p=0,033) foi a despesa per capita. Isso
pode estar correlacionado com a tendência de diminuição do número de indivíduos por UD, o
que disponibiliza mais recursos por pessoa, e teve reflexos também na renda per capita, que
foi maior entre os aposentados e pensionistas (p=0,007).
Na produção agrícola, o número de produtos à venda foi maior entre as UDs sem
aposentados e pensionistas (p=0,020). Isso pode estar correlacionado com a menor
disponibilidade de mão de obra entre propriedades com indivíduos mais velhos, bem como a
menor necessidade de vender os produtos para a composição do orçamento doméstico. Os
dados da renda do lote também sustentam esse cenário, indicando uma renda maior desse
componente em famílias sem beneficiários (p=0,012). Já no uso da terra, não foi verificada
nenhuma mudança estatísticamente significativa para esse grupo de observação em 2003.
Em 2011, conforme as observações de campo e os resultados comparados nos
capítulos anteriores, esperava-se encontrar efeitos importantes das aposentadorias e pensões
sobre as outras variáveis. No entanto, conforme se verifica na Tabela 42, os resultados dos
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testes não registraram mudanças estatisticamente significativas nas principais variáveis
esperadas, como os indicadores de consumo, produção agrícola e uso da terra. As diferenças
mais relevantes foram o maior número de agricultores (p=0,023) e a maior renda com salários
(p=0,033) entre as propriedades sem aposentados e pensionistas. Nesse sentido, pode-se
inferir que a ausência do benefício entre indivíduos da UD faz com que as famílias dependam
mais de outras atividades, como os trabalhos formais e a própria agricultura. Mas esse
contexto não tem se refletido em alterações significativas para o uso da terra, conforme os
dados disponíveis.
Tabela 41 – Comparação das variáveis no grupo de observação “aposentados/pensionistas” para o
levantamento de 2003. As comparações que tiveram resultados maiores (H0>H1) ou
menores (H0<H1), com nível de significância em 0,05, estão destacadas em negrito

Variáveis

Sem aposentados/pensionistas
(grupo sem efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

STM 2003
Com aposentados/pensionistas (grupo
com efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

Diferença
t
p-valor

N INDIV

58

5,31

2,39

25

4,76

2,33

0,968

0,168

N 0-17
N 18-64

58
58

2,55
2,74

1,67
1,46

25
25

1,32
2,56

1,63
1,69

3,111
0,496

0,001
0,311

N 65+*
N AGRIC
ESCOL MAX
BENS CONS*
DESP TOT

58
58
58
54
58

0,02
1,90
4,95
6592,17
345,88

0,13
1,53
3,75
19382,13
294,30

25
25
25
24
25

0,80
2,12
4,84
4498,86
417,97

0,82
1,74
3,95
9919,59
324,08

-4,767
-0,586
0,119
0,630
-0,993

0,000
0,280
0,453
0,266
0,162

DESP CAP
DESP ALIM*
N PROD*

58
58
56

70,31
207,52
6,18

63,34
190,70
3,28

25
25
25

99,00
225,53
5,48

66,56
122,31
2,29

-1,865
-0,514
1,102

0,033
0,304
0,137

N PROD VEND
VAL PROD*
GADO*
REND TOT*

56
58
58
53

2,52
4913,69
5,12
542,36

1,72
5912,24
14,83
448,42

25
25
25
24

1,64
4397,83
11,40
642,66

1,80
10141,48
39,81
271,38

2,095
0,238
-0,766
-1,211

0,020
0,407
0,225
0,115

REND CAP
REND LOTE*
REND SAL*
RENDA BF*
REND OUTR*
ANUAIS*
PERENES*
PASTO*
CAPOEIRA
MATA*
USO
NAO USO

53
53
51
53
50
57
55
57
57
57
56
57

110,05
329,13
107,68
23,32
58,17
12,57
10,86
10,14
47,46
10,82
32,60
57,93

81,72
389,65
218,17
26,74
119,37
18,67
22,12
17,00
32,10
22,37
28,02
32,39

24
24
24
24
23
25
25
25
25
25
25
25

160,54
159,08
35,29
3,81
20,63
11,11
6,86
12,12
51,32
9,73
29,12
60,78

80,30
249,53
123,10
14,58
76,33
12,61
11,55
25,64
35,57
15,60
29,04
35,52

-2,525
2,302
1,830
4,126
1,618
0,413
1,060
-0,353
-0,485
0,253
0,511
-0,356

0,007
0,012
0,036
0,000
0,055
0,340
0,146
0,363
0,314
0,401
0,306
0,361

* Variâncias desiguais – Teste t com equação de Welch-Satterthwaite
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Tabela 42 – Comparação das variáveis no grupo de observação “aposentados/pensionistas” para o
levantamento de 2011. As comparações que tiveram resultados maiores (H0>H1) ou
menores (H0<H1), com nível de significância em 0,05, estão destacadas em negrito

Variáveis

Sem aposentados/pensionistas
(grupo sem efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

STM 2011
Com aposentados/pensionistas (grupo
com efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

Diferença
t
p-valor

N INDIV
N 0-17

34
34

4,09
1,35

1,69
1,23

49
49

3,69
0,96

1,62
1,06

1,069
1,559

0,144
0,061

N 18-64
N 65+
N AGRIC*
ESCOL MAX
BENS CONS*
DESP TOT
DESP CAP*
DESP ALIM
N PROD
N PROD VEND
VAL PROD
GADO
REND TOT*
REND CAP
REND LOTE

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

2,74
0,00
1,06
7,32
12373,53
900,15
284,17
375,00
5,09
2,32
5845,21
14,47
1273,62
407,83
599,12

1,21
0,00
1,15
3,72
15669,84
570,82
254,37
171,38
3,05
2,29
9714,20
53,79
837,61
382,70
851,61

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

1,80
0,94
0,59
5,90
9678,16
956,82
288,04
395,20
4,96
1,59
4302,80
16,37
1594,69
473,11
396,53

1,06
0,75
0,79
4,53
10926,42
603,14
168,61
130,58
2,84
2,37
13133,00
63,29
1188,60
299,78
1064,00

3,740
-7,310
2,052
1,513
0,867
-0,430
-0,078
-0,609
0,198
1,401
0,583
-0,143
-1,444
-0,870
0,923

0,000
0,000
0,023
0,067
0,195
0,334
0,469
0,272
0,422
0,083
0,281
0,444
0,076
0,193
0,179

REND SAL
RENDA BF*
REND OUTR
ANUAIS
PERENES
PASTO
CAPOEIRA
MATA*
USO
NAO USO

34
34
34
32
32
33
33
32
32
32

289,71
64,94
303,82
7,23
17,05
17,26
31,63
21,07
42,08
53,68

486,99
69,61
595,44
10,17
26,35
27,96
29,84
29,37
34,60
34,94

49
49
49
45
44
45
44
44
44
44

107,14
19,39
190,20
5,24
13,19
15,48
36,05
16,32
34,38
52,37

400,97
46,39
467,78
10,29
21,33
23,78
31,09
20,45
28,71
34,42

1,867
3,336
0,972
0,840
0,705
0,304
-0,628
0,786
1,059
0,163

0,033
0,001
0,167
0,202
0,242
0,381
0,266
0,218
0,147
0,435

* Variâncias desiguais – Teste t com equação de Welch-Satterthwaite
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9.2.2 Assistência técnica
O acesso à assistência técnica surgiu, em diversos momentos da pesquisa, como um
dos possíveis diferenciais que estavam incentivando a manutenção das atividades agrícolas
entre os pequenos produtores rurais da região em estudo. Dessa forma, seria esperado
encontrar, nas famílias que declararam receber algum tipo de assistência, valores maiores em
variáveis como número de agricultores, número de produtos à venda e renda do lote. E foi
exatamente esse o cenário observado. O número de agricultores (p=0,003), o número de
variedades produzidas (p=0,003), o número de produtos comercializados (p=0,019) e a renda
originada nas atividades do lote (p=0,006) foram significativamente maiores nas propriedades
que receberam algum tipo de assistência técnica (Tabela 43).
Variáveis relacionadas ao consumo, como despesas mensais totais (p=0,025) e valor
dos bens de consumo (p=0,008) também apresentaram diferenças significativas, indicando
que a movimentação de recursos nessas famílias é maior, ainda que a renda total não tenha
confirmado uma diferença estatisticamente significativa (p=0,212).
Em relação ao uso da terra, a proporção de culturas anuais (p=0,002) e de áreas de
capoeira (p=0,001) foi maior nas propriedades sem assistência técnica, enquanto a proporção
das áreas de mata foi maior nos lotes que já receberam algum tipo de apoio (p=0,006). Ainda
que outros fatores também interfiram nesse processo, a redução da proporção de culturas
anuais indica que a assistência técnica pode estar incentivando o investimento em culturas
perenes, que tendem a ter um maior retorno, conforme verificado em campo, como o cupuaçu,
a graviola e o açaí. É interessante ressaltar ainda que o aumento da renda com produtos do
lote se deu mesmo com a redução das áreas de culturas anuais, apontando mais uma vez a
diminuição da importância desse tipo de cultivo, tanto em termos de retorno financeiro quanto
em termos de área da propriedade.
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Tabela 43 – Comparação das variáveis no grupo de observação “assistência técnica” para o
levantamento de 2011. As comparações que tiveram resultados maiores (H0>H1) ou
menores (H0<H1), com nível de significância em 0,05, estão destacadas em negrito

Variáveis

Sem assistência técnica (grupo
sem efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

STM 2011
Com assistência técnica (grupo com
efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

Diferença
t
p-valor

N INDIV
N 0-17

67
67

3,79
1,15

1,69
1,20

16
16

4,13
1,00

1,50
0,89

-0,724
0,468

0,236
0,321

N 18-64
N 65+

67
67

2,03
0,61

1,10
0,76

16
16

2,81
0,31

1,47
0,60

-2,388
1,471

0,010
0,073

N AGRIC
ESCOL MAX

67
67

0,64
6,39

0,87
4,24

16
16

1,38
6,88

1,20
4,46

-2,812
-0,409

0,003
0,342

BENS CONS*
DESP TOT
DESP CAP
DESP ALIM

67
67
67
67

7954,03
872,25
278,12
383,66

8090,69
538,15
205,13
137,51

16
16
16
16

22625,63
1190,50
321,36
400,63

21414,72
723,70
215,87
190,49

-2,695
-1,982
-0,750
-0,410

0,008
0,025
0,228
0,342

N PROD
N PROD VEND*
VAL PROD*
GADO
REND TOT
REND CAP

67
67
67
67
67
67

4,58
1,49
4281,10
12,58
1417,08
444,53

2,58
1,77
12562,48
54,43
1089,42
340,09

16
16
16
16
16
16

6,81
3,56
7671,25
28,19
1656,19
454,03

3,56
3,58
7643,56
77,09
964,93
326,38

-2,877
-2,250
-1,383
-0,946
-0,805
-0,101

0,003
0,019
0,087
0,174
0,212
0,460

REND APOS
REND LOTE
REND SAL

67
67
67

587,69
348,88
178,43

498,17
925,50
429,40

16
16
16

272,50
1026,56
196,56

526,52
1053,01
518,90

2,250
-2,563
-0,146

0,014
0,006
0,442

RENDA BF
REND OUTR*

67
67

31,63
270,45

57,27
571,16

16
16

64,94
95,63

70,26
189,14

-1,999
2,074

0,025
0,116

ANUAIS*
PERENES
PASTO

62
60
62

7,02
15,59
16,17

11,09
23,89
25,64

15
16
16

2,14
11,92
16,47

3,25
22,42
25,65

2,971
0,554
-0,042

0,002
0,285
0,483

CAPOEIRA*
MATA*
USO
NAO USO

61
60
60
60

37,87
13,35
39,55
51,86

32,40
19,53
31,45
34,46

16
16
16
16

19,97
36,94
30,40
56,90

14,98
32,27
30,81
35,05

3,203
-2,790
1,038
-0,519

0,001
0,006
0,151
0,303

* Variâncias desiguais – Teste t com equação de Welch-Satterthwaite
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9.2.3 Bolsa Escola/Família
Em 2003, o Programa Bolsa Família ainda não havia sido implementado. Naquela
época, algumas famílias do primeiro levantamento recebiam o Bolsa Escola, que foi unido
posteriormente a outros programas de assistência social para dar origem ao Bolsa Família.
Considerando que os efeitos desses programas se colocam como uma das perguntas mais
relevantes no presente trabalho, foi estabelecido um grupo de observação específico para
verificar o comportamento dos beneficiários frente às variáveis em estudo.
A partir dos dados de 2003, os resultados dos testes mostraram que as diferenças mais
significativas entre as propriedades que recebiam e não recebiam o Bolsa Escola se deram
sobre as características das famílias. O número total de indivíduos (p=0,001) e o número de
crianças (p=0,000) eram maiores entre as famílias beneficiárias, enquanto o número de idosos
era menor (p=0,001). Variáveis relacionadas aos rendimentos, como despesa per capita
(p=0,030) e renda per capita (p=0,002) foram maiores nas propriedades que não recebiam os
benefícios, refletindo o menor número de indivíduos por UD e indicando o atendimento do
programa às faixas mais pobres da população. É interessante observar que o número de
variedades produzidas (p=0,027) e renda do lote (p=0,008) eram maiores entre as famílias que
recebiam o Bolsa Escola, o que pode indicar uma atividade agrícola mais intensa nesse grupo.
Contudo, em 2003, essas diferenças não trouxeram resultados significativos para o uso da
terra (Tabela 44).
Em 2011, já com o Bolsa Família, as características das famílias continuaram
registrando as maiores mudanças. Registrou-se um maior número de indivíduos jovens
(p=0,004) e adultos (p=0,003) entre as propriedades que recebem o benefício. Isso pode
disponibilizar mais mão de obra para as atividades do lote, o que se refletiu no maior número
de agricultores entre as famílias beneficiárias (p=0,021). Variáveis relacionadas aos
rendimentos, como despesa per capita (p=0,031) e renda per capita (p=0,001), continuaram
apresentando valores maiores nas propriedades que não recebem os benefícios. As categorias
de uso terra agregadas, no entanto, apresentaram diferenças significativas. Mesmo com maior
número de agricultures entre os beneficários do Bolsa Família, a proporção do lote com algum
tipo de uso foi menor (p=0,005) (Tabela 45).
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Tabela 44 – Comparação das variáveis no grupo de observação “Bolsa Escola/Família” para o
levantamento de 2003. As comparações que tiveram resultados maiores (H0>H1) ou
menores (H0<H1), com nível de significância em 0,05, estão destacadas em negrito

Variáveis

Sem Bolsa Escola (grupo sem
efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

STM 2003
Com Bolsa Escola (grupo com
efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

Diferença
t
p-valor

N INDIV
N 0-17
N 18-64*

54
54
54

4,57
1,65
2,52

2,40
1,62
1,67

29
29
29

6,21
3,17
3,00

1,95
1,54
1,16

-3,145
-4,167
-1,536

0,001
0,000
0,064

N 65+*
N AGRIC
ESCOL MAX
BENS CONS*
DESP TOT*

54
54
54
51
54

0,37
1,78
4,63
7478,71
373,05

0,68
1,41
4,04
20231,05
345,16

29
29
29
27
29

0,03
2,31
5,45
3056,89
357,43

0,19
1,85
3,27
7432,70
209,56

3,396
-1,467
-0,937
1,393
0,256

0,001
0,073
0,176
0,084
0,399

DESP CAP*
DESP ALIM*

54
54

87,75
218,85

71,82
192,30

29
29

62,56
201,95

47,82
129,87

1,907
0,475

0,030
0,318

N PROD
N PROD VEND
VAL PROD*
GADO*
REND TOT

52
52
54
54
48

5,48
2,10
4896,53
4,89
573,87

2,56
1,74
8385,64
12,65
372,04

29
29
29
29
29

6,83
2,52
4500,93
10,97
573,21

3,58
1,84
5125,55
38,77
455,56

-1,965
-1,022
0,266
-0,821
0,007

0,027
0,155
0,395
0,209
0,497

REND CAP
REND APOS*
REND LOTE*
REND SAL
REND OUTR*
ANUAIS*
PERENES
PASTO
CAPOEIRA
MATA
USO
NAO USO

48
48
48
48
45
53
52
53
53
53
53
53

146,62
206,00
190,42
93,97
55,44
12,22
9,70
9,24
51,09
8,56
30,51
59,14

88,70
248,21
274,99
214,85
124,72
14,01
18,37
19,24
32,97
18,65
25,33
32,10

29
28
29
27
28
29
28
29
29
29
28
29

91,30
10,90
417,99
67,70
31,72
11,96
9,44
13,50
44,16
14,00
33,43
58,16

63,41
57,67
435,67
155,98
75,62
21,68
21,67
21,09
33,22
23,33
33,39
35,65

2,933
5,210
-2,525
0,557
1,012
0,060
0,055
-0,926
0,907
-1,154
-0,440
0,127

0,002
0,000
0,008
0,290
0,158
0,476
0,478
0,179
0,184
0,126
0,331
0,450

* Variâncias desiguais – Teste t com equação de Welch-Satterthwaite
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Tabela 45 – Comparação das variáveis no grupo de observação “Bolsa Escola/Família” para o
levantamento de 2011. As comparações que tiveram resultados maiores (H0>H1) ou
menores (H0<H1), com nível de significância em 0,05, estão destacadas em negrito

Variáveis

Sem Bolsa Família (grupo sem
efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

STM 2011
Com Bolsa Família (grupo com
efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

t

Diferença
p-valor

N INDIV
N 0-17
N 18-64
N 65+*
N AGRIC*
ESCOL MAX
BENS CONS
DESP TOT

45
45
45
45
45
45
45
45

3,42
0,78
1,84
0,80
0,58
6,44
11146,67
956,98

1,71
0,95
1,09
0,81
0,78
4,77
13132,91
656,17

38
38
38
38
38
38
38
38

4,37
1,53
2,58
0,26
1,03
6,53
10350,79
905,92

1,44
1,22
1,24
0,50
1,13
3,62
13128,74
500,80

-2,694
-3,133
-2,872
3,669
-2,068
-0,087
0,275
0,393

0,004
0,001
0,003
0,000
0,021
0,466
0,392
0,348

DESP CAP
DESP ALIM
N PROD
N PROD VEND*
VAL PROD*
GADO
REND TOT*

45
45
45
45
45
45
45

325,18
390,56
4,89
1,80
4927,51
16,93
1628,00

211,69
142,28
3,22
2,72
14059,25
65,26
1265,34

38
38
38
38
38
38
38

240,60
382,63
5,16
2,00
4943,05
14,00
1267,97

193,21
156,30
2,52
1,86
8610,95
52,06
733,68

1,887
0,242
-0,418
-0,396
-0,006
0,223
1,614

0,031
0,405
0,339
0,347
0,498
0,412
0,055

REND CAP
REND APOS
REND LOTE*
REND SAL*
REND OUTR
ANUAIS
PERENES

45
45
45
45
45
40
39

546,38
693,33
489,78
174,44
270,44
5,86
17,19

352,80
501,28
1139,80
506,11
509,90
11,06
22,51

38
38
38
38
38
37
37

327,93
329,87
467,37
190,79
196,84
6,29
12,32

273,75
466,24
769,77
365,28
543,04
9,37
24,54

3,107
3,398
0,106
-0,170
0,636
-0,187
0,902

0,001
0,001
0,458
0,433
0,263
0,426
0,185

PASTO*
CAPOEIRA

41
40

22,14
28,96

29,25
27,83

37
37

9,69
39,76

18,80
32,48

2,256
-1,570

0,014
0,060

MATA*
USO
NAO USO

39
39
39

13,54
46,47
43,25

19,85
33,25
33,83

37
37
37

23,35
28,31
63,12

28,06
26,56
32,41

-1,752
2,622
-2,612

0,042
0,005
0,005

* Variâncias desiguais – Teste t com equação de Welch-Satterthwaite
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9.2.4 Energia
Em 2003, principalmente, o acesso à energia elétrica surgiu como uma das principais
dificuldades apontadas pelos entrevistados em relação ao contexto local, tanto na lista de
problemas apresentada no questionário quanto no discurso dos informantes em outros
momentos das entrevistas. Nesse sentido, estabeleceu-se um grupo de observação no qual
foram separados os dados das propriedades com e sem ligação à rede de energia elétrica.
Os resultados dos testes apontaram, em 2003, que as diferenças mais significativas
entre as propriedades com e sem energia elétrica se deram no uso da terra (Tabela 46). A
proporção dos lotes na qual se identificou algum tipo de uso foi maior entre os lotes com
energia (p=0,014), com destaque para as culturas perenes (p=0,005). As variáveis como bens
de consumo e despesas totais, nas quais se esperava encontrar valores maiores nas
propriedades com energia, não demonstraram diferenças estatisticamente significativas a 0,05.
Ainda assim, os valores obtidos apontaram uma tendência de serem maiores nos lotes sem
energia, o que contrariaria as expectativas.
Em 2011, mantiveram-se as expectativas de encontrar diferenças significativas entre as
famílias com e sem energia elétrica, principalmente nas variáveis de consumo, já que vários
entrevistados mencionaram no último levantamento as mudanças decorrentes da chegada da
energia. Contudo, as diferenças dos resultados dos testes foram ainda menores do que as
registradas em 2003 (Tabela 47). Apenas uma variável – a proporção de áreas com culturas
perenes – foi maior nas propriedades com energia (p=0,000). Isso mostra que, apesar do
discurso dos entrevistados, o oferecimento de energia elétrica não influenciou de forma
significativa as variáveis quantitativas coletadas em 2003 e 2011. É importante destacar,
entretanto, que o grupo de propriedades sem energia se restringiu a apenas 8 lotes em 2011 –
número de observações que dificulta comparações estatísticas mais confiáveis.
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Tabela 46 – Comparação das variáveis no grupo de observação “energia” para o levantamento de
2003. As comparações que tiveram resultados maiores (H0>H1) ou menores (H0<H1),
com nível de significância em 0,05, estão destacadas em negrito
STM 2003
Variáveis

Sem energia (grupo sem efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

Com energia (grupo com efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

Diferença
t
p-valor

N INDIV
N 0-17
N 18-64
N 65+*
N AGRIC
ESCOL MAX
BENS CONS*
DESP BRUT
DESP CAP
DESP ALIM*
N PROD
N PROD VEND
VAL PROD*
GADO*
REND TOT
REND CAP
REND APOS
REND LOTE
REND SAL
RENDA BF

51
51
51
51
51
51
47
51
51
51
49
49
51
51
47
47
46
47
47
47

5,02
2,22
2,63
0,18
2,12
4,67
4539,07
354,94
76,00
211,23
6,39
2,24
4227,10
8,75
593,96
130,46
123,40
314,40
87,24
17,04

2,28
1,64
1,36
0,43
1,69
3,69
11768,28
334,88
68,19
195,01
3,09
1,63
5158,13
30,22
412,13
85,47
212,41
378,30
183,74
24,55

32
32
32
32
32
32
31
32
32
32
32
32
32
32
30
30
30
30
28
30

5,34
2,13
2,78
0,38
1,72
5,31
8084,32
387,77
83,65
215,68
5,31
2,25
5604,92
4,25
541,75
118,47
150,56
216,17
79,95
17,55

2,55
1,91
1,77
0,75
1,40
3,97
22833,37
248,87
61,10
131,46
2,80
2,02
9996,47
12,96
391,87
82,85
235,97
324,05
216,03
26,67

-0,603
0,230
-0,446
-1,359
1,115
-0,753
-0,797
-0,478
-0,517
-0,124
1,587
-0,013
-0,722
0,934
0,553
0,608
-0,521
1,173
0,156
-0,085

0,274
0,409
0,328
0,091
0,134
0,227
0,215
0,317
0,303
0,451
0,058
0,495
0,237
0,177
0,291
0,273
0,302
0,122
0,438
0,466

REND OUTR*
ANUAIS*

44
50

23,86
10,58

59,98
13,44

29
32

80,45
14,56

150,93
21,41

-1,922
-0,940

0,032
0,176

PERENES*
PASTO

49
50

4,26
10,87

8,69
20,32

31
32

18,06
10,55

27,48
19,52

-2,711
0,071

0,005
0,472

CAPOEIRA
MATA

50
50

54,44
10,81

32,35
19,04

32
32

39,57
9,98

32,48
22,79

2,028
0,178

0,023
0,430

USO*
NAO USO

50
50

25,62
64,72

23,12
31,02

31
32

41,04
49,55

33,11
34,80

-2,271
2,059

0,014
0,021

* Variâncias desiguais – Teste t com equação de Welch-Satterthwaite
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Tabela 47 – Comparação das variáveis no grupo de observação “energia” para o levantamento de
2011. As comparações que tiveram resultados maiores (H0>H1) ou menores (H0<H1),
com nível de significância em 0,05, estão destacadas em negrito
STM 2011
Variáveis

Sem energia (grupo sem efeito) Com energia (grupo com efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.
Obs
Mean
Std. Dev.

Diferença
t
p-valor

N INDIV
N 0-17
N 18-64
N 65+
N AGRIC
ESCOL MAX
BENS CONS
DESP BRUT
DESP CAP
DESP ALIM
N PROD
N PROD VEND
VAL PROD*
GADO*
REND TOT
REND CAP*
REND APOS
REND LOTE
REND SAL
RENDA BF
REND OUTR
ANUAIS*

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7

4,38
1,38
2,75
0,25
1,00
7,50
10658,75
1233,13
296,39
383,75
5,88
1,75
2277,50
40,88
1649,38
401,35
408,75
646,25
318,13
47,50
228,75
4,13

2,00
1,69
1,58
0,46
1,41
4,75
19248,40
880,92
168,68
162,91
3,31
2,12
3676,03
104,89
1198,57
257,20
483,09
1317,71
705,83
68,09
311,51
3,94

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
70

3,80
1,09
2,12
0,59
0,76
6,37
10795,47
901,65
285,40
387,27
4,92
1,91
5218,05
12,89
1443,31
451,17
539,53
461,73
167,40
37,04
237,60
6,26

1,62
1,08
1,16
0,76
0,93
4,22
12404,06
545,89
211,18
147,50
2,87
2,39
12348,30
52,66
1056,97
343,89
520,70
949,37
412,00
60,58
542,55
10,65

0,934
0,661
1,407
-1,233
0,659
0,710
-0,028
1,530
0,142
-0,064
0,882
-0,178
-1,524
0,745
0,518
-0,502
-0,679
0,503
0,910
0,459
-0,045
-1,088

0,177
0,255
0,082
0,111
0,256
0,240
0,489
0,065
0,444
0,475
0,190
0,430
0,069
0,240
0,303
0,313
0,249
0,308
0,183
0,324
0,482
0,240

PERENES*
PASTO
CAPOEIRA
MATA
USO
NAO USO

8
8
8
8
8
8

1,24
24,62
30,93
22,76
29,48
53,69

1,23
30,80
25,78
20,66
31,82
32,95

68
70
69
68
68
68

16,42
15,27
34,52
17,80
38,58
52,83

24,35
24,88
31,08
25,03
31,38
34,81

-5,086
0,983
-0,314
0,539
-0,776
0,067

0,000
0,164
0,377
0,296
0,220
0,474

* Variâncias desiguais – Teste t com equação de Welch-Satterthwaite
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9.2.5 Propriedade de outros lotes rurais
Ao se analisar os dados dos dois levantamentos, foi possível observar que cerca de
25% dos entrevistados possuíam mais de um lote rural. Considerando que um lote adicional
poderia proporcionar um cenário de maior investimento e retorno das atividades agrícolas, foi
criado um grupo de observação específico para esse tema, com o objetivo de testar os efeitos
de uma ou mais propriedades rurais adicionais sobre as outras variáveis em análise.
Em 2003, algumas das variáveis relacionadas à produção agrícola responderam como
o esperado, apresentando valores maiores nas famílias com mais de um lote (Tabela 48). Foi o
caso do número de produtos à venda (p=0,034) e renda de produtos do lote (p=0,026).
Variáveis relacionadas à movimentação financeira das propriedades, como renda total
(p=0,042) e despesas totais (p=0,013), também apresentaram valores maiores nas famílias
com mais de um lote. Foi possível observar que o número total de indivíduos (p=0,009) e o
número de crianças (p=0,002) também foi maior nesse grupo de famílias. A única variável
que foi menor entre os proprietários de outros lotes rurais foi a renda de salários (p=0,037).
As variáveis relacionadas ao uso da terra não registraram diferenças estatisticamente
significativas a 0,05.
Os resultados dos testes para 2003 indicam, como esperado, uma maior inclinação das
famílias com mais de um lote rural para as atividades agrícolas. Esse contexto pode ser
apoiado também pelo maior número de indivíduos, o que pode disponibilizar mais mão de
obra familiar. Os resultados obtidos para a renda de salários também mostram que essa
categoria de rendimento é mais importante para as famílias que não têm outra propriedade
rural.
Em 2011, os resultados dos testes apontaram um cenário semelhante (Tabela 49). As
diferenças que merecem destaque são a presença de um maior número de agricultores entre as
famílias com mais de um lote rural (p=0,024) e as alterações nas variáveis sobre o uso da
terra. No último levantamento, as áreas agregadas de uso registraram valores maiores nas
famílias sem outros lotes (p=0,001), sendo que a proporção das áreas de mata apresentaram
valores menores (p=0,001). Isso pode indicar que famílias com maior disponibilidade de terra
estão deixando uma proporção maior de área sem uso, como já indicado pelos resultados das
correlações.
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Tabela 48 – Comparação das variáveis no grupo de observação “propriedade de outros lotes rurais”
para o levantamento de 2003. As comparações que tiveram resultados maiores (H0>H1)
ou menores (H0<H1), com nível de significância em 0,05, estão destacadas em negrito

Variáveis

Sem outras propriedades (grupo
sem efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

STM 2003
Com outra propriedades (grupo
com efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

t

Diferença
p-valor

N INDIV
N 0-17
N 18-64
N 65+
N AGRIC
ESCOL MAX
BENS CONS*

62
62
62
62
62
62
57

4,79
1,87
2,60
0,29
1,90
4,53
6223,80

2,46
1,70
1,59
0,64
1,50
3,78
18641,22

21
21
21
21
21
21
21

6,19
3,10
2,95
0,14
2,14
6,05
5199,69

1,78
1,55
1,28
0,36
1,85
3,68
11769,65

-2,403
-2,911
-0,925
1,005
-0,595
-1,598
0,288

0,009
0,002
0,179
0,159
0,277
0,057
0,387

DESP BRUT
DESP CAP

62
62

324,72
76,68

264,94
65,06

21
21

494,17
85,66

375,24
67,08

-2,267
-0,543

0,013
0,294

DESP ALIM
N PROD

62
60

193,52
5,67

174,09
2,70

21
21

270,30
6,81

157,56
3,71

-1,787
-1,509

0,039
0,068

N PROD VEND
VAL PROD
GADO*

60
62
62

2,03
4021,85
5,27

1,77
7533,18
14,48

21
21
21

2,86
6932,60
12,14

1,71
6598,77
43,43

-1,855
-1,576
-0,712

0,034
0,059
0,242

REND TOT*
REND CAP
REND APOS

57
57
56

513,53
126,01
149,32

325,62
83,39
234,79

20
20
20

744,87
125,13
91,55

542,23
88,35
174,33

-1,798
0,040
1,004

0,042
0,484
0,159

REND LOTE*
REND SAL*
RENDA BF*
REND OUTR
ANUAIS*
PERENES
PASTO
CAPOEIRA
MATA
USO
NAO USO

57
57
57
55
61
60
61
61
61
61
61

211,38
100,66
12,05
44,31
12,14
8,55
9,41
51,26
10,66
29,96
61,82

258,24
214,58
20,79
100,04
13,49
17,18
17,83
31,26
20,19
25,69
31,51

20
18
20
18
21
20
21
21
21
20
21

460,67
33,40
32,04
52,56
12,09
12,79
14,63
41,01
9,97
36,29
50,02

520,65
101,09
30,98
134,42
24,95
25,34
25,03
37,44
21,69
35,11
37,04

-2,055
1,813
-2,683
-0,278
0,009
-0,844
-1,038
1,232
0,134
-0,871
1,414

0,026
0,037
0,006
0,391
0,496
0,201
0,151
0,111
0,447
0,193
0,081

* Variâncias desiguais – Teste t com equação de Welch-Satterthwaite
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Tabela 49 – Comparação das variáveis no grupo de observação “propriedade de outros lotes rurais”
para o levantamento de 2011. As comparações que tiveram resultados maiores (H0>H1)
ou menores (H0<H1), com nível de significância em 0,05, estão destacadas em negrito

Variáveis

Sem outras propriedades (grupo
sem efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

STM 2011
Com outra propriedades (grupo
com efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

Diferença
t
p-valor

N INDIV
N 0-17

61
61

3,67
1,07

1,75
1,17

22
22

4,36
1,27

1,26
1,08

-1,701
-0,728

0,046
0,234

N 18-64
N 65+

61
61

2,05
0,56

1,22
0,74

22
22

2,55
0,55

1,14
0,74

-1,665
0,065

0,050
0,474

N AGRIC
ESCOL MAX

61
61

0,66
6,03

0,93
4,16

22
22

1,14
7,73

1,04
4,37

-2,017
-1,617

0,024
0,055

BENS CONS*
DESP BRUT
DESP CAP
DESP ALIM
N PROD
N PROD VEND

61
61
61
61
61
61

8591,80
839,38
277,15
381,64
4,90
1,67

10713,80
507,81
197,32
136,92
2,94
2,45

22
22
22
22
22
22

16855,91
1194,86
312,27
401,59
5,32
2,50

16886,11
715,90
233,42
177,91
2,85
1,97

-2,145
-2,512
-0,681
-0,540
-0,574
-1,424

0,021
0,007
0,249
0,295
0,284
0,079

VAL PROD*
GADO*

61
61

3108,10
12,00

8261,95
46,05

22
22

9999,09
25,55

17697,57
86,64

-1,759
-0,699

0,046
0,246

REND TOT*
REND CAP
REND APOS

61
61
61

1296,46
427,53
547,21

842,17
302,11
490,28

22
22
22

1925,41
498,60
470,68

1448,89
418,31
589,76

-1,922
-0,850
0,594

0,033
0,199
0,277

REND LOTE*
REND SAL*

61
61

292,95
151,48

677,73
326,20

22
22

996,82
266,36

1439,70
676,64

-2,207
-0,765

0,019
0,226

RENDA BF
REND OUTR*
ANUAIS*

61
61
56

27,85
276,97
6,40

54,20
596,51
11,15

22
22
21

66,32
125,23
5,18

70,60
187,85
7,34

-2,626
1,760
0,558

0,005
0,041
0,290

PERENES*
PASTO
CAPOEIRA

54
56
55

19,14
17,25
37,04

26,45
26,89
31,21

22
22
22

4,22
13,65
26,92

6,27
21,83
27,79

3,887
0,559
1,324

0,000
0,289
0,095

MATA*
USO*
NAO USO

54
54
54

11,43
43,66
49,16

16,91
33,15
35,11

22
22
22

35,22
22,81
62,14

31,74
20,27
31,49

-3,328
3,339
-1,504

0,001
0,001
0,068

* Variâncias desiguais – Teste t com equação de Welch-Satterthwaite
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9.2.6 Troca das famílias nos lotes
Durante a preparação para o levantamento de 2011, quando se estabelecia os lotes que
seriam revisitados, esperava-se observar em campo um processo significativo de troca das
famílias proprietárias dos lotes. Considerando o contexto imposto pelas dificuldades na
execução da agricultura de pequena escala e a chegada dos grandes produtores, a expectativa
era que um número relevante de famílias tivesse optado por deixar as áreas rurais entre 2003 e
2011, e novos proprietários tivessem se estabelecido nas mesmas áreas. No entanto, entre os
83 lotes que foram revisitados e tiveram os questionários aplicados no último levantamento,
apenas 10 registraram uma nova família como proprietária.
Ainda assim, seria esperado que a chegada de uma nova família alterasse
significativamente os valores observados nas variáveis selecionadas, principalmente nos
indicadores relacionados às características das famílias, consumo e renda. O que se verificou,
contudo, foi que essas variáveis apresentaram poucas modificações (Tabela 50). Entre as
características das famílias, a variável mais importante que apresentou um aumento entre as
novas famílias foi o número de indivíduos adultos (p=0,022). A escolaridade máxima também
foi maior nessas famílias (p=0,047). Nenhuma das variáveis de renda e despesas apresentou
diferenças estatisticamente significativas a 0,05. Na produção agrícola, verificou-se que o
valor total obtido com a venda dos produtos foi maior nas propriedades que permaneceram
com os mesmo donos (p=0,011). Já no uso da terra, surgiram diferenças importantes na
proporção de culturas perenes (p=0,010) e no uso agregado (p=0,001), que foram maiores
entre os novos proprietários. A proporção de áreas de mata foi significativamente maior nas
propriedades que mantiveram as mesmas famílias (p=0,000).
Os resultados dos testes indicam que as características das novas famílias são mais
semelhantes do que o esperado, até porque muitos desses novos proprietários também têm
origem rural. Mas as alterações registradas, que demonstram a chegada de indivíduos adultos,
com maior escolaridade e com expectativa de uso da terra, principalmente em culturas
perenes, podem apontar dois cenários: (1) um momento de transição, no qual as famílias
estejam adaptando as práticas produtivas para culturas mais rentáveis, talvez no mesmo
padrão de tomada de decisão das famílias que tiveram algum tipo de assistência técnica e (2)
o estabelecimento de famílias que têm apreço pelo modo de vida rural e desejam manter
atividades agrícolas de “sítio”, em um fenômeno análogo ao observado no interior de São
Paulo por Graziano da Silva e outros (1996) e Graziano da Silva (1997). Seria necessário, no
entanto, investigar mais as perspectivas das novas famílias para aprofundar tais constatações.
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Tabela 50 – Comparação das variáveis no grupo de observação “troca de famílias nos lotes” para o
levantamento de 2011. As comparações que tiveram resultados maiores (H0>H1) ou
menores (H0<H1), com nível de significância em 0,05, estão destacadas em negrito
STM 2011
Variáveis

Mesma família (grupo sem efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

Outra família (grupo com efeito)
Obs
Mean
Std. Dev.

Diferença
t
p-valor

N INDIV
N 0-17

73
73

3,77
1,10

1,63
1,17

10
10

4,50
1,30

1,78
0,95

-1,320
-0,528

0,095
0,299

N 18-64
N 65+
N AGRIC*

73
73
73

2,08
0,59
0,74

1,09
0,76
0,87

10
10
10

2,90
0,30
1,10

1,79
0,48
1,60

-2,041
1,166
-0,700

0,022
0,124
0,250

ESCOL MAX
BENS CONS
DESP BRUT
DESP CAP
DESP ALIM
N PROD
N PROD VEND*

73
73
73
73
73
73
73

6,19
10023,15
936,51
296,92
391,03
4,86
1,75

4,22
11723,52
555,46
213,96
148,06
2,64
1,91

10
10
10
10
10
10
10

8,60
16324,00
912,40
210,05
357,00
6,10
2,90

4,14
20369,94
820,45
123,68
151,81
4,46
4,46

-1,698
-1,441
0,121
1,251
0,680
-1,267
-0,803

0,047
0,077
0,452
0,339
0,249
0,105
0,221

VAL PROD*
GADO
REND TOT
REND CAP*
REND APOS
REND LOTE
REND SAL
RENDA BF
REND OUTR*
ANUAIS

73
73
73
73
73
73
73
73
73
68

5439,43
13,44
1446,10
459,98
559,93
475,27
166,51
37,81
206,58
6,43

12467,88
53,32
1052,65
350,55
521,58
959,29
450,91
60,68
420,49
10,52

10
10
10
10
10
10
10
10
10
9

1249,60
31,30
1587,80
346,99
286,00
510,50
294,50
39,80
457,00
3,29

3231,63
94,50
1205,40
173,92
418,16
1193,90
398,57
66,44
1009,97
7,54

2,352
-0,893
-0,393
1,647
1,589
-0,106
-0,852
-0,096
-0,775
0,864

0,011
0,187
0,348
0,057
0,058
0,458
0,198
0,462
0,229
0,195

PERENES*
PASTO
CAPOEIRA

67
69
68

10,96
15,73
36,00

18,94
24,69
31,36

9
9
9

43,58
20,06
20,21

34,00
32,33
17,93

-2,821
-0,476
1,474

0,010
0,318
0,072

MATA*
USO
NAO USO

67
67
67

20,31
33,69
56,85

25,31
29,55
34,14

9
9
9

3,48
66,93
23,69

8,83
30,12
19,90

3,942
-3,162
2,839

0,000
0,001
0,003

* Variâncias desiguais – Teste t com equação de Welch-Satterthwaite
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9.2.7 Classes de renda
As observações de renda das famílias levantadas em 2003 e 2011 foram divididas em
classes, no capítulo anterior, para comparar as tendências nacionais de redução da pobreza e
crescimento da classe média, bem como verificar como esses fenômenos se manifestam na
região em estudo. No presente capítulo, o estabelecimento de grupos de observação com base
nos dados organizados em níveis de renda teve como objetivo testar os efeitos dessas classes
sobre as variáveis de produção agrícola e uso da terra, principalmente.
Considerando que a renda total das famílias tem se tornado cada vez mais diversa e
menos dependente da agricultura, conforme apontaram as informações apresentadas nos
capítulos anteriores, a expectativa em relação aos resultados dos testes era observar a ausência
de efeitos estatisticamente significativos da renda sobre as variáveis de produção agrícola e
uso da terra, principalmente em 2011.
Das 83 famílias revisitadas, seis não tinham dados de renda disponíveis para 2003.
Dessa forma, o tamanho da amostra se reduziu para 77. Dessas, 69 pertenciam à classe E, seis
à classe D e apenas duas à classe C. Nesse sentido, as comparações entre os resultados de
2003 e 2011 ficariam limitadas em função do tamanho reduzido das amostras. Já em 2011, os
dados das 83 UDs estavam disponíveis. Além disso, a distribuição entre as classes foi mais
homogênea, com 33 propriedades na classe E, 30 na classe D e 20 na classe C. Dessa forma,
os testes apresentados a seguir têm como referência apenas as observações de 2011.
Os resultados confirmaram as expectativas para a maioria das variáveis. Entre as
classes E e D (Tabela 51), na produção agrícola, observou-se um aumento apenas no número
de variedades produzidas (p=0,017) e no número de cabeças de gado (p=0,028). Registrou-se
um maior número de crianças na classe E (p=0,008) e um maior número de idosos na classe D
(p=0,001). As variáveis de consumo e renda se comportaram como o esperado, aumentando
na classe D43. Entre os tipos de uso da terra, não houve diferenças estatisticamente
significativas a 0,05.
Entre as classes D e C, os resultados dos testes foram semelhantes (Tabela 52).
Contudo, surgiu um efeito que também era esperado com a elevação da renda, que não havia
aparecido na comparação anterior: o aumento da escolaridade máxima. Na classe C, essa
variável foi significativamente maior que na classe D (p=0,002). As variáveis relacionadas à
produção agrícola e ao uso da terra continuaram sem apresentar diferenças significativas.
43

É importante ressaltar, ainda que exista uma colinearidade entre as variáveis de renda, pela própria definição
desse grupo de observação, elas não foram removidas das tabelas, pois os resultados dos testes podem oferecer
uma informação relevante sobre a origem da renda nas diferentes classes.
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Entre as classes E e C, as diferenças foram mais marcantes (Tabela 53). Quase todas
as variáveis apresentaram aumento na classe C, incluíndo indicadores da produção agrícola,
como número de produtos à venda (p=0,049), valor total da produção (p=0,022) e número de
cabeças de gado (p=0,031). A proporção dos lotes em área de pastagem também foi maior na
classe C (p=0,027). A única variável que apresentou aumento na classe E foi a proporção do
lote em capoeira (p=0,038).
Esses resultados confirmam que os níveis de renda têm um papel fundamental na
estruturação do modo de vida das populações em estudo. Mesmo que o cenário adverso para a
produção agrícola de pequena escala seja generalizado na região de Santarém, as famílias em
condições de renda mais vulneráveis tendem a enfrentar dificuldades ainda maiores. Entre as
famílias da classe E existe uma menor capacidade de investimento, o que aumenta a
dependência de fatores externos e favorece a perda de autonomia das famílias em relação às
atividades produtivas.
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Tabela 51 – Comparação das variáveis no grupo de observação “classes de renda E e D” para o
levantamento de 2011. As comparações que tiveram resultados maiores (H0>H1) ou
menores (H0<H1), com nível de significância em 0,05, estão destacadas em negrito
STM 2011
Variáveis

Obs

Classe E
Mean
Std. Dev.

Obs

Classe D
Mean

Std. Dev.

Diferença
t
p-valor

N INDIV

33

3,88

1,83

30

3,43

1,04

1,200

0,118

N 0-17
N 18-64

33
33

1,45
2,18

1,35
1,16

30
30

0,77
1,90

0,77
1,03

2,511
1,017

0,008
0,157

N 65+
N AGRIC
ESCOL MAX

33
33
33

0,24
0,55
5,33

0,50
0,75
3,55

30
30
30

0,77
0,73
5,80

0,77
0,87
4,20

-3,156
-0,919
-0,478

0,001
0,181
0,317

BENS CONS
DESP BRUT
DESP CAP
DESP ALIM
N PROD
N PROD VEND
VAL PROD

33
33
33
33
33
33
33

6149,09
609,88
202,21
322,12
4,27
1,33
1713,39

8799,91
203,16
117,64
110,05
2,44
1,57
2545,20

30
30
30
30
30
30
30

10931,33
836,20
270,48
384,33
5,80
2,33
4189,87

12359,24
215,83
137,04
146,89
3,16
3,14
9307,97

-1,782
-4,287
-2,127
-1,914
-2,160
-1,572
-1,410

0,040
0,000
0,019
0,030
0,017
0,062
0,084

GADO
REND TOT
REND CAP
REND APOS
REND LOTE
REND SAL
RENDA BF

33
33
33
33
33
33
33

0,48
768,73
275,25
247,73
168,94
105,76
51,30

2,79
177,98
210,41
275,58
206,62
234,52
67,87

30
30
30
30
30
30
30

9,00
1276,47
423,46
731,17
286,83
128,33
29,80

23,34
186,73
217,65
506,59
422,98
268,52
52,06

-1,985
-11,047
-2,747
-4,640
-1,384
-0,356
1,400

0,028
0,000
0,004
0,000
0,087
0,362
0,083

REND OUTR
ANUAIS
PERENES
PASTO
CAPOEIRA
MATA
USO
NAO USO

33
29
27
29
28
27
27
27

195,00
6,96
18,76
10,04
40,83
16,99
37,03
59,34

260,51
9,49
27,00
21,42
34,86
27,00
33,34
34,43

30
29
29
29
29
29
29
29

100,33
6,78
15,22
16,63
34,84
16,92
38,62
51,75

166,35
12,48
25,19
24,66
26,40
20,71
31,51
35,21

1,735
0,063
0,508
-1,085
0,733
0,012
-0,184
0,814

0,044
0,475
0,307
0,141
0,233
0,495
0,427
0,210

* Variâncias desiguais – Teste t com equação de Welch-Satterthwaite
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Tabela 52 – Comparação das variáveis no grupo de observação “classes de renda D e C” para o
levantamento de 2011. As comparações que tiveram resultados maiores (H0>H1) ou
menores (H0<H1), com nível de significância em 0,05, estão destacadas em negrito
STM 2011
Classe D
Variáveis

Obs Mean

Classe C

Std. Dev.

Obs

Mean

Diferença
Std. Dev.

t

p-valor

N INDIV
N 0-17

30
30

3,43
0,77

1,04
0,77

20
20

4,45
1,10

1,96
1,12

-2,129
-1,247

0,021
0,109

N 18-64
N 65+

30
30

1,90
0,77

1,03
0,77

20
20

2,60
0,75

1,47
0,85

-1,987
0,072

0,026
0,472

N AGRIC
ESCOL MAX
BENS CONS
DESP BRUT
DESP CAP
DESP ALIM
N PROD
N PROD VEND
VAL PROD
GADO

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

0,73
5,80
10931,33
836,20
270,48
384,33
5,80
2,33
4189,87
9,00

0,87
4,20
12359,24
215,83
137,04
146,89
3,16
3,14
9307,97
23,34

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1,25
9,40
18203,50
1613,85
449,43
497,75
5,05
2,15
11366,80
50,40

1,29
4,25
16640,12
814,63
302,59
144,77
3,05
1,93
19913,40
112,09

-1,693
-2,957
-1,773
-4,173
-2,481
2,690
0,834
0,255
-1,506
-1,628

0,048
0,002
0,041
0,000
0,010
0,005
0,204
0,400
0,072
0,060

REND TOT
REND CAP
REND APOS

30
30
30

1276,47
423,46
731,17

186,73
217,65
506,59

20
20
20

2889,05
763,06
681,25

1325,61
426,37
634,47

-5,405
-3,288
0,308

0,000
0,002
0,380

REND LOTE
REND SAL
RENDA BF

30
30
30

286,83
128,33
29,80

422,98
268,52
52,06

20
20
20

1281,00
388,00
28,55

1707,53
768,96
60,35

-2,552
-1,452
0,078

0,009
0,080
0,469

REND OUTR
ANUAIS
PERENES
PASTO
CAPOEIRA
MATA
USO
NAO USO

30
29
29
29
29
29
29
29

100,33
6,78
15,22
16,63
34,84
16,92
38,62
51,75

166,35
12,48
25,19
24,66
26,40
20,71
31,51
35,21

20
19
20
20
20
20
20
20

510,25
3,61
8,92
24,63
23,80
22,14
36,99
45,95

956,32
7,10
13,63
30,40
27,82
26,93
29,85
33,37

-1,898
1,117
1,128
-1,015
1,407
-0,768
0,182
0,579

0,036
0,135
0,133
0,158
0,083
0,223
0,428
0,283

* Variâncias desiguais – Teste t com equação de Welch-Satterthwaite
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Tabela 53 – Comparação das variáveis no grupo de observação “classes de renda E e C” para o
levantamento de 2011. As comparações que tiveram resultados maiores (H0>H1) ou
menores (H0<H1), com nível de significância em 0,05, estão destacadas em negrito
STM 2011
Variáveis

Obs

Classe E
Mean
Std. Dev.

Obs

Classe C
Mean

Std. Dev.

Diferença
t
p-valor

N INDIV
N 0-17
N 18-64

33
33
33

3,88
1,45
2,18

1,83
1,35
1,16

20
20
20

4,45
1,10
2,60

1,96
1,12
1,47

-1,072
0,987
-1,152

0,145
0,164
0,127

N 65+
N AGRIC
ESCOL MAX
BENS CONS
DESP BRUT
DESP CAP
DESP ALIM
N PROD

33
33
33
33
33
33
33
33

0,24
0,55
5,33
6149,09
609,88
202,21
322,12
4,27

0,50
0,75
3,55
8799,91
203,16
117,64
110,05
2,44

20
20
20
20
20
20
20
20

0,75
1,25
9,40
18203,50
1613,85
449,43
497,75
5,05

0,85
1,29
4,25
16640,12
814,63
302,59
144,77
3,05

-2,425
-2,219
-3,752
-3,453
-6,779
-4,217
-4,993
-1,022

0,011
0,018
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,156

N PROD VEND
VAL PROD
GADO
REND TOT
REND CAP
REND APOS
REND LOTE
REND SAL
RENDA BF
REND OUTR
ANUAIS
PERENES

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
29
27

1,33
1713,39
0,48
768,73
275,25
247,73
168,94
105,76
51,30
195,00
6,96
18,76

1,57
2545,20
2,79
177,98
210,41
275,58
206,62
234,52
67,87
260,51
9,49
27,00

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20

2,15
11366,80
50,40
2889,05
763,06
681,25
1281,00
388,00
28,55
510,25
3,61
8,92

1,93
19913,40
112,09
1325,61
426,37
634,47
1707,53
768,96
60,35
956,32
7,10
13,63

-1,681
-2,157
-1,991
-7,114
-4,776
-2,895
-2,900
-1,597
1,232
-1,442
1,313
1,633

0,049
0,022
0,031
0,000
0,000
0,004
0,005
0,063
0,112
0,082
0,098
0,055

PASTO
CAPOEIRA
MATA
USO
NAO USO

29
28
27
27
27

10,04
40,83
16,99
37,03
59,34

21,42
34,86
27,00
33,34
34,43

20
20
20
20
20

24,63
23,80
22,14
36,99
45,95

30,40
27,82
26,93
29,85
33,37

-1,973
1,810
-0,647
0,004
1,335

0,027
0,038
0,260
0,499
0,094

* Variâncias desiguais – Teste t com equação de Welch-Satterthwaite
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10 RESULTADOS: UMA ABORDAGEM ESPACIAL DA TRANSFORMAÇÃO DAS
PAISAGENS RURAIS
Em relação às mudanças de uso da terra, além dos dados obtidos através dos
questionários, conforme observado nos capítulos anteriores, foi realizado um levantamento
através de imagens de satélite da região em estudo. Essa análise teve como objetivo principal
oferecer uma comparação com as informações coletadas em campo e observar padrões gerais
de mudança de uso da terra na região, como o possível abandono de áreas produtivas entre os
pequenos produtores rurais e o efeito da chegada dos grandes produtores de soja e milho a
partir do início dos anos 2000.
Para conhecer a transformação das paisagens rurais na região em estudo, foram
adquiridas imagens de um dos sensores do satélite LANDSAT 5: o Thematic Mapper (TM).
Esse sensor compõe uma série de instrumentos de sensoriamemto remoto administrados pela
NASA (National Aeronautics and Space Administration) com o objetivo de monitorar
características ambientais da superfície terrestre. Desde 1972, sete satélites da série
LANDSAT foram lançados. O LANDSAT 5 foi lançado em 1984 e continua operacional. O
sensor TM conta com resolução espacial de 30 metros, o que permite análises satisfatórias
para escalas até 1:25.000, e com resolução temporal de 16 dias, o que aumenta a
probabilidade da captação de imagens com menor cobertura de nuvens. O espectro de luz
captado pelo sensor varia de 0,45 a 2,35 µm, organizados em seis bandas, que podem ser
combinadas para realçar determinadas características da superfície. Além disso, há uma banda
termal, calibrada para captar radiação infravermelha (10,4 a 12,5 µm). O satélite LANDSAT
5 conta ainda com o sensor Multi-Spectral Scanner (MMS), de 80 metros de resolução
espacial (NASA, 2012).
As quatro imagens escolhidas foram captadas na órbita 227 e ponto 62, referente aos
dias 27 de julho de 1997, 30 de julho de 2001, 01 de julho de 2005 e 29 de junho de 2010
(Figura 98). Elas foram selecionadas buscando uma menor cobertura de nuvens na cena e uma
periodicidade de quatro a cinco anos entre as imagens, o que permitiu observar com maior
precisão os padrões de uso da terra estabelecidos antes do levantamento de 2003 e entre os
dois levantamentos. A transferência das cenas se deu a partir do banco de dados do USGS
(Earth Explorer - http://earthexplorer.usgs.gov/).

208

Figura 98 – Imagens do sensor LANDSAT 5 TM, cena 227/62, na composição 5,4,3, escolhidas para executar os
procedimentos de classificação de uso da terra

As imagens foram reprojetadas do datum WGS84 para o SAD69, zona 21, que foi
utilizado como referência para os mapeamentos das propriedades e outros pontos de interesse
no levantamento de 2003. Em um segundo momento, foi feito o recorte da área de estudo
dentro de cada uma das quatro cenas, usando como base os limites estabelecidos em 2003
(Figura 99). Como não havia propriedades selecionadas na porção Sul da região da Rodovia
Cuiabá-Santarém (região 4 – ver Figura 10, página 77), uma área de aproximadamente 500
km² foi removida para facilitar os procedimentos de classificação. Dessa forma, a área de
estudos que foi efetivamente selecionada para a classificação foi de 2928,42 km², ante aos
3420 km² originalmente estabelecidos em 2003.

Figura 99 – Recorte da área de estudos selecionada para iniciar os procedimentos de classificação. No caso,
observa-se a imagem de 2010, na composição 5,4,3

Depois de reprojetadas e recortadas, as imagens foram submetidas a um procedimento
de classificação híbrido, no qual se combinam técnicas de classificação não-supervisionada e
supervisionada. A classificação não-supervisionada consiste na construção automática classes
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espectrais de imagens de sensoriamento remoto, considerando os seus padrões de reflectância
nas diferentes bandas espectrais consideradas. Já a classificação supervisionada consiste na
interpretação direcionada das imagens, na qual há um treinamento do software para a busca de
traços na superfície com características de reflectância similares a um conjunto de exemplos
de áreas conhecidas e identificadas pelo pesquisador (EASTMAN; ERDAS, 1997).
O objetivo final dos procedimentos de classificação foi a contabilização da área de
categorias de uso e cobertura da terra pré-determinadas, em cada um dos anos escolhidos para
análise (1997, 2001, 2005 e 2010). As classes estabelecidas foram: (1) floresta, (2) floresta
secundária, (3) agropecuária e (4) solo exposto, além dos itens que normalmente compõem as
imagens de sensoriamento remoto: (5) água, (6) nuvem e (7) sombra de nuvem. Para permitir
que o software agrupasse respostas espectrais semelhantes e diminuísse a probabilidade de
erros, foi indicado um número de classes três vezes maior que o desejado para o agrupamento
estatístico dos píxeis, totalizando 21 classes. Cada uma das 21 classes criadas foi então
destacada e identificada frente às imagens originais. Quando o conjunto de píxeis agrupados
automaticamente em uma determinada classe correspondia especificamente a uma das
categorias desejadas, esse conjunto era nomeado com uma referência à classificação final
(Floresta 1, Floresta 2, Agropecuária 1, Agropecuária 2, e assim por diante). Quando o
agrupamento automático trazia uma mistura de classes distintas, o conjunto era nomeado com
uma referência aos tipos de pixies identificados (Floresta+Sombra de Nuvem, Agua+Sombra
de Nuvem, Nuvem+Solo Exposto, por exemplo). Nesses casos, foram selecionados sítios
treino na imagem de referência de modo a evidenciar as diferenças entre as classes e criar
uma tabela de assinatura espectral mais precisa. O número e o tamanho dos sítios treino
variou entre 20 e 60 amostras, conforme a área ocupada por cada classe de uso da terra que foi
confundida (Figura 100). As imagens foram então reclassificadas, com base nas novas tabelas
de assinatura espectral, utilizando o algoritmo de máxima verossimilhança (JENSEN, 1996;
YU; NG, 2006). Os procedimentos de manipulação e classificação das imagens de satélite
foram executados no software ERDAS-IMAGINE 9.2®.
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Figura 100 – Seleção dos sítios treino para o reconhecimento da classe “água”, durante os procedimentos de
classificação da imagem de 2005

Para validar os resultados obtidos com os procedimentos de classificação, foi
necessário realizar um teste de acurácia, no qual se compara uma amostra de pontos dentro
das classes obtidas com locais onde o uso da terra é reconhecido pelo pesquisador, conhecidos
também como “verdade terrestre”. Para caracterizar a verdade terrestre, foram utilizados 120
pontos gerados aleatoriamente dentro da área de estudos (Figura 101). Esses pontos foram
então exportados para o Google Earth®, que conta com um acervo de imagens de alta
resolução espacial, nas quais é possível identificar visualmente o uso da terra correspondente
para toda a região de Santarém. Essas imagens, no entanto, são compostas por uma série de
imageamentos realizados apenas entre os anos de 2001 e 2003. Dessa forma, a classificação
de 2001 foi utilizada como referência para a validação, já que essa representa a data mais
próxima entre as cenas LANDSAT obtidas e não havia dados e imagens disponíveis para
estabelecer a verdade terrestre para as outras classificações.

Figura 101 – Distribuição dos pontos nos quais foi verificada a verdade terrestre dentro da área de estudo
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Entre os 120 pontos aleatoriamente gerados para executar o teste de acurácia, cinco se
posicionaram sobre nuvens na imagem de 2001. Dessa forma, eles foram removidos do
cálculo do índice final, já que eles reduziriam deliberadamente as correlações finais por erros
de inferência. A exatidão global da classificação (overall classification accuracy), que
representa uma estimativa da área corretamente classificada a partir de uma matriz de erros
gerada com uma amostragem dos pontos classificados (CONGALTON, 1991), apresentou um
índice de 85,22%. Esse valor está acima do limite mínimo para uma classificação válida, que
é de 85% (GUPTILL; MORRISON, 1995). Já o índice Kappa, que representa uma medida
estatística utilizada para conhecer o grau de concordância entre observações aleatórias além
do que seria esperado pelo acaso (LANDIS; KOCH, 1977), registrou um valor global para a
classificação de 0,7893. Esse valor é considerado como uma concordância “muito boa”
(Tabela 54), o que suporta os resultados obtidos com os procedimentos de classificação (ver
relatório do teste de acurácia no Anexo F). Em relação aos índices observados para cada uma
das classes, os itens ”floresta secundária” e “agropecuária” apresentaram os menores valores
(0,7239 e 0,6683, respectivamente). Isso reflete a dificuldade em separar tais classes, já que os
padrões de reflectância tendem a se aproximar nos limites entre uma cultura desenvolvida
(principalmente perenes) e uma floresta degradada. As mudanças de uso da terra registradas
entre os períodos de captação da cena LANDSAT (2001) e as imagens do Google Earth® na
área de estudo (2001 a 2003), também respondem por parte dos erros observados, já que a
conversão para a agropecuária é uma atividade dinâmica e que ocorria em acelerada expansão
no período considerado.
Tabela 54 – Qualidade da classificação de imagens de sensoriamento remoto associada aos valores do
índice Kappa (adaptado de Landis e Koch, 1977)
Valor do índice Kappa

Interpretação

0 – 0,2

Ruim

0,2 – 0,4

Razoável

0,4 – 0,6

Boa

0,6 – 0,8

Muito boa

0,8 – 1

Excelente

Com os dados validados para a classificação de 2001, foi possível proceder com as
classificações de 1997, 2005 e 2010. E os resultados gerais mostraram mudanças
significativas, principalmente quanto à redução de áreas de floresta e floresta secundária e o
aumento das áreas de agropecuária e solo exposto (Figuras 102 e 103), que acompanham os

212

padrões gerais observados em boa parte da fronteira agrícola amazônica. Em 1997, as áreas
classificadas como floresta representavam a maior classe de cobertura e uso da terra, com
quase 1200 km², ou 40,96% dos 2930 km² da área de estudo. Entre 1997 e 2001, essa classe
sofreu uma forte redução de 29,43% e chegou a 2010 com pouco mais de 700 km². Enquanto
isso, a classe “solo exposto”, que ocupava a menor área de uso em 1997, passou de
aproximadamente 280 km² para 726 km² em 2010, ou um crescimento de 159,02% no
período. A floresta secundária, que era a segunda maior classe em 1997 (710 km²), apresentou
ainda um pequeno aumento entre 1997 e 2001 (16,13%), refletindo uma possível absorção de
parte da conversão da classe “floresta”. Contudo, já em 2005 e 2010, essa classe sofreu
reduções importantes e encerrou o período com cerca de 490 km². A classe “agropecuária”
manteve-se relativamente estável entre 1997 e 2005, registrando seu maior crescimento entre
2005 e 2010 (26,79%), colocando-a como a maior classe de uso e cobertura da terra na área
de estudo em 2010 (ver a variação entre cada um dos anos na Tabela 55).

Figura 102 – Mudança das áreas das classes de uso da terra nas quatro imagens classificadas

Tabela 55 – Variação absoluta e percentual das classes de uso e cobertura da terra entre os quatro
períodos em toda área de estudo
Var 1997-2001
Área
(km²)
%
Floresta
Floresta
secundária
Agropecuária
Solo exposto

-342,18 -29,43
114,44
6,52
7,74

16,13
0,93
2,76

Var 2001-2005
Área
(km²)
%
-57,95 -7,06
-47,31 -5,74
20,45 2,90
257,22 89,32

Var 2005-2010
Área
(km²)
%

Var 1997-2010
Área
(km²)
%

Var 2001-2010
Área
(km²)
%

-6,39

-448,86 -38,60

-106,68

-284,41 -36,62
194,28 26,79
180,68 33,14

-217,29 -30,63
221,25 31,69
445,65 159,02

-331,72 -46,75
214,73 30,75
437,91 156,26

-48,73

-9,17
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Figura 103 – Tipos de uso da terra a partir dos resultados das classificações das imagens LANDSAT 5 TM de 1997, 2001, 2005 e 2010
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Em relação à classe “solo exposto”, é importante observar que, na região em estudo,
ela normalmente representa um estágio do uso agropecuário, já que não há formações naturais
ou zonas urbanas que seriam classificadas da mesma forma na área que foi delimitada.
Na época do imageamento das cenas de
LANDSAT que foram utilizadas (junho e
julho), costuma ocorrer uma troca de
culturas, na qual os proprietários plantam
milho após a colheita da soja (Figura 104).
Muitos

dos

solos

estavam

expostos,

portanto, em função do preparo para o
plantio, em um padrão que é claramente
visível nos grandes talhões da Figura 103, Figura 104 – Plantio de milho sobre a palha da soja
recém colhida, no mês de julho de 2011,
principalmente na imagem de satélite e na
exemplificando a sucessão de
classificação do ano de 2010.

monoculturas nos grandes talhões

Os dados de mudança de uso e cobertura da terra para a área delimitada refletem,
portanto, a expansão das atividades agropecuárias na região de Santarém a partir de 2001 e
mostram claras conexões com o contexto socioeconômico do período em análise. Conforme
observado no capítulo 6, a região em estudo vem observando o estabelecimento de grandes
produtores de monoculturas anuais, como a soja e o milho, a partir do início dos anos 2000.
Tal cenário vem respondendo pelos processos mais amplos de mudança de uso da terra, como
a substituição e a agregação de pequenas propriedades em lotes maiores, e/ou o arrendamento
de partes das propriedades para os grandes produtores. Esse novo padrão de transformação da
paisagem, saíndo de pequenos proprietários organizados em lotes historicamente delimitados,
para grandes produtores estabelecendo lotes simétricos, que facilitem o uso do maquinário
agrícola, tem levado a um aumento expressivo do desmatamento (Figura 105). Ao se agregar
as classes “floresta” e “floresta secundária” (floresta) e as classes “agropecuária” e “solo
exposto” (não-floresta) nos resultados obtidos com as classificações, é possível observar uma
redução contínua das áreas de floresta desde 1997, enquanto as áreas de agricultura e pecuária
aumentam consideravelmente, causando uma inflexão na tendência de desmatamento a partir
de 2001 (Figura 106). Ainda que os dados oficiais do IBGE (2012) não registrem um aumento
na área plantada ou no número de cabeças de gado na região de Santarém nos último anos,
quando se considera os 2930 km² delimitados para a área em estudo, as imagens de satélite
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apontam uma elevada taxa de conversão de florestas para usos antrópicos no período entre
1997 e 2010.
1997

2010

Figura 105 – Exemplo da mudança de uso e cobertura da terra em quatro propriedades (limites em preto) entre os
anos de 1997 e 2010. É possível observar em 2010 a formação dos talhões simétricos na imagem
de satélite (à esquerda, em rosa) e seus resultados nas classificações (à direita, em vermelho)

Figura 106 – Mudança de uso e cobertura da terra nas classes agregadas “floresta” e “não-floresta”, evidenciando
o aumento do desmatamento a partir de 2001 na área delimitada para o presente trabalho
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Mas como esse padrão de mudança de uso da terra se refletiu dentro do limite de cada
uma das 83 propriedades selecionadas para o levantamento em 2011? Considerando que os
dados dos questionários apontaram uma diminuição das atividades agrícolas e um suposto
aumento das áreas de matas e florestas, os dados das imagens de satélite refletiriam as
informações coletadas em campo?
Para responder a essas perguntas, foi necessário realizar um novo recorte nas imagens
classificadas, que levasse em consideração apenas as áreas dos 83 lotes em estudo. Esse novo
recorte foi feito com base no mesmo cadastro do INCRA que serviu de referência para os
levantamentos de 2003 e 2011 (Figura 8-A, página 74). Contudo, o que se observou em
campo nos dois levantamentos é que tal demarcação nem sempre correspondia aos limites que
os proprietários consideravam como verdadeiros e, por consequência, nem sempre
correspondia ao uso real de cada família (Figura 107). Para contornar essa limitação do
método, em um cenário ideal, o levantamento de 2011 deveria contar com o
georreferenciamento dos limites de cada uma das propriedades levantadas, bem como o
mapeamento detalhado do uso e cobertura da terra dentro das mesmas. No entanto, isso
demandaria recursos humanos e financeiros que não estavam disponíveis para a realização de
tal etapa. Dessa forma, os limites das propriedades registrados pelo INCRA podem ser
interpretados como uma amostragem de píxeis referentes aos lotes mais próxima da realidade,
considerando os dados disponíveis.

Figura 107 – Limites das propriedades 6538 (à esquerda) e 4052 (à direita) frente ao uso real captado na imagem
de satélite de 2010 (LANDSAT 5 TM, composição 5,4,3, escala 1:15.000). É possível observar na
esquerda que parece haver uma menor correspondência entre os limites e uso real, enquanto na
direita a correspondência parece maior

Após o recorte dos lotes nas classificações de 1997, 2001, 2005 e 2010, foi possível
iniciar a contabilização das mudanças nas classes de uso e cobertura da terra considerando os
limites das 83 propriedades. O software, contudo, registra um píxel dentro de uma
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determinada área apenas quando há uma intersecção entre seu ponto central e o limite de cada
recorte. Algumas das propriedades selecionadas para o levantamento de 2011 são bastante
pequenas, com pouco mais de 900 m², que representa a área de cada píxel do LANDSAT 5
TM44. Dessa forma, três lotes não registraram nenhuma intersecção com os píxeis e não
tiveram classes de uso e cobertura da terra contabilizadas.
Entre as 80 propriedades que tiveram os píxeis contabilizados, com uma área total de
29,02 km² (cerca de 1% do total da área de estudos), foi possível observar um padrão geral
semelhante ao registrado para toda área de estudo (Figura 108). Em 1997, as áreas
classificadas como floresta também representavam a maior classe de cobertura e uso da terra,
com 9,3 km², ou 32,05% da área dos lotes. Entre 1997 e 2001, essa classe sofreu uma grande
redução de 37,32% e chegou a 2010 com 4,98 km². Enquanto isso, a classe “solo exposto”,
que ocupava a menor área de uso em 1997, passou de 2,52 km² para 6,18 km² em 2010, ou um
crescimento de 145,78% no período. A classe “agropecuária” se manteve relativamente
estável entre 1997 e 2005, registrando seu maior crescimento entre 2005 e 2010 (28,51%),
mas já ocupando o posto de maior classe de uso e cobertura da terra no limite das
propriedades desde 2001. A floresta secundária apresentou exatamente a mesma tendência
observada para toda a área de estudos, com um pequeno aumento entre 1997 e 2001 (17,12%)
e uma redução significativa entre 2005 e 2010 (35,86%) (ver a variação entre cada um dos
anos na Tabela 56).

Figura 108 – Mudança das áreas das classes de uso da terra dentro dos limites das 80 propriedades levantadas em
2011 nos quatro períodos em análise

44

As imagens do sensor LANDSAT 5 TM contam com 30 metros de resolução espacial. Isso significa que cada
píxel da imagem representa um quadrado de 30 x 30 metros, ou 900 m².
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Tabela 56 – Variação absoluta e percentual das classes de uso e cobertura da terra entre os quatro
períodos nos limites das 80 propriedades levantadas em 2011
Var 1997-2001
Área
(km²)
%
Floresta
Floresta
secundária
Agropecuária
Solo exposto

Var 2001-2005
Área
(km²)
%

Var 2005-2010
Área
(km²)
%

Var 1997-2010
Área
(km²)
%

Var 2001-2010
Área
(km²)
%

-3,46

-37,32

-0,38

-6,57

-0,45

-8,27

-4,29

-46,28

-0,83

-8,96

1,41
0,85
-0,02

17,12
9,51
-0,79

-0,55
-0,45
1,65

-5,68
-4,64
66,15

-3,27
2,65
2,04

-35,86
28,51
49,10

-2,41
3,05
3,67

-29,15
34,20
145,78

-3,82
2,20
3,69

-46,27
24,69
146,57

Em relação à agregação das classes “floresta” e “não-floresta”, assim como constatado
para toda a área de estudo, a tendência de aumento do desmatamento também se repetiu. A
diferença é que ela já vinha crescendo desde 2001, com aceleração a partir de 2005 (Figura
109). Comparando os padrões e tendências observados entre os resultados obtidos para toda a
área de estudos e para as áreas limitadas pelos 80 lotes, pode-se constatar a alta correlação
(R²=0,9574) entre as áreas da classe agregada “não-floresta” nos quatro períodos em análise
(Figura 110). A principal diferença que pode ser destacada é o patamar de onde partiu a
proporção das áreas de floresta em 1997. Isso pode ser justificado pelas grandes regiões
florestadas que se mantiveram em proporções significativas ao Sul e Leste da área de estudos,
como pode ser observado na Figura 103, e que não contaram com propriedades que fizeram
parte do levantamento de 2011.

Figura 109 – Mudança de uso e cobertura da terra nas
classes agregadas “floresta” e “nãofloresta” dentro da área das propriedades

Figura 110 – Correlação (R²) entre o desmatamento
observado em toda a área de estudos e
apenas nos limites das propriedades

Ao se analisar as mudanças em cada uma das propriedades, entre 1997 e 2010 (ver
exemplos nas Figuras 111 e 112), foi possível observar que 65,06% dos lotes apresentaram
uma redução da área de florestas dentro dos seus limites, enquanto apenas 8,43%
apresentaram um aumento. Na classe “floresta secundária”, 68,67% dos lotes registraram uma

219

redução, enquanto 14,46% apontaram um acréscimo. Para a agropecuária, 63,86% das
propriedades observaram um crescimento, enquanto 22,89% apresentaram uma diminuição.
Já na classe “solo exposto”, 63,86% dos lotes registraram um aumento, enquanto 20,48%
apontaram uma redução (ver variações completas na Tabela 57). Dessa forma, além de
evidenciar o aumento da área total dos usos antrópicos, as imagens de satélite classificadas
apontaram também o crescimento do número de propriedades nas quais se observa um
aumento do desmatamento. Um panorama, portanto, diferente do trazido com os dados sobre
uso da terra obtidos nos questionários, já que as informações declaradas pelos entrevistados
apontaram claramente uma redução da área de culturas anuais e um aumento de culturas
perenes e matas.

Figura 111 – Exemplos da contabilização dos píxeis em três das menores propriedades levantadas em 2011. É
possível observar a intersecção dos limites dos lotes com o ponto central dos píxeis, o que
determina o resultado do tipo e da área da classe de uso e cobertura da terra. É possível observar
também que a precisão da classificação é reduzida em áreas pequenas
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Figura 112 – Exemplo da contabilização dos pixeis na maior das propriedades levantadas em 2011. É possível observar que a precisão da classificação
aumenta consideravelmente para áreas maiores. É possível observar também a reprodução do padrão observado para toda a região em
estudo, com a diminuição das áreas de floresta e aumento das áreas de agropecuária

221

Tabela 57 – Número e proporção de propriedades que aumentaram, mantiveram ou diminuiram a área
de cada uma das classes de uso da terra, entre 1997 e 2010
VAR FLORESTA
Aumento
Manutenção
Diminuição
Total

FREQ
7
19
54
80

%
8,75
23,75
67,50
100,00

VAR FLORESTA SEC
Aumento
Manutenção
Diminuição
Total

FREQ
12
11
57
80

%
15,00
13,75
71,25
100,00

VAR AGROPEC
Aumento
Manutenção
Diminuição
Total

FREQ
53
8
19
80

%
66,25
10,00
23,75
100,00

VAR SOLO EXP
Aumento
Manutenção
Diminuição
Total

FREQ
53
10
17
80

%
66,25
12,50
21,25
100,00

Para compreender melhor o efeito das tendências de uso e cobertura da terra dentro
das propriedades, foi realizada uma classificação dos lotes tendo como critério o tamanho das
áreas. Conforme observado no campo em 2011, nas menores propriedades, nas quais há maior
dificuldade em executar práticas agrícolas extensivas, foi onde surgiu com mais força o
discurso de afastamento da agricultura. Assim, sete categorias foram criadas (Tabela 58),
tentando agrupar propriedades nas quais as tendências seriam semelhantes.
Os padrões constatados para o conjunto das
80 propriedades, que se constituem pelas
proporções de aumento, manutenção ou
diminuição de cada uma das quatro classes de
uso da terra, foi então comparado por
correlação (r) com cada uma das sete
categorias

de

área.

O

objetivo

dessa

comparação foi identificar possíveis efeitos
do tamanho dos lotes nos resultados obtidos.

Tabela 58 – Classificação das 80 propriedades
com base no tamanho dos lotes
Área (ha)
0-1
1-5
5-10
10-20
20-50
50-100
100+
Total

FREQ
8
13
6
15
21
9
8
80

Dessa forma, por exemplo, a proporção de propriedades nas quais se registrou aumento
(8,75%), manutenção (23,75%) ou diminuição (67,50%) das áreas de floresta em todo o
conjunto dos 80 lotes foi correlacionada com a proporção de propriedades que registraram
aumento (0%), manutenção (100%) ou diminuição (0%) das áreas de floresta nos oito lotes
que possuíam entre 0 e 1 hectares. Esse procedimento, que levou em consideração as
classificações das imagens de 1997 e 2010, foi reproduzido para cada tipo de uso da terra
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(“floresta”, “floresta secundária”, “agropecuária” e “solo exposto”) em cada uma das sete
categorias de área e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 59.
Tabela 59 – Coeficiente de correlação (r) entre as proporções de variação de uso da terra no conjunto
dos 80 lotes e em cada uma das categorias de área estabelecidas
Floresta
Floresta secundária
Agropecuária
Solo exposto

Área 0-1

Área 1-5

Área 5-10

Área 10-20

Área 20-50

Área 50-100

Área 100+

-0,2719
-0,2076
-0,8883
0,3628

0,6975
0,9099
0,9968
0,8468

0,9623
0,9782
0,9968
0,9319

0,9693
0,9990
0,9989
0,9769

0,9193
0,9251
0,9852
0,9769

0,9693
0,9954
0,9926
0,9917

0,9693
0,9659
0,9203
0,9836

Os resultados da correlação mostram que os oito lotes entre 0 e 1 ha registraram as
maiores diferenças em relação ao padrão geral das 80 propriedades. A partir da categoria com
lotes entre 1 e 5 ha, começa a haver uma correlação maior, a qual atinge seu ápice nas
propriedades entre 50 e 100 ha. Ainda que haja uma predisposição, a partir desses dados, a
interpretar que as menores propriedades apresentam padrões distintos, é preciso considerar o
contexto local e os limites dos instrumentos de medição. Lotes menores que 1 ha têm pouca
margem para grandes alterações de uso da terra, já que o espaço de uso direto da família pode
ocupar boa parte do terreno. E ainda que haja alterações significativas, o sensor LANDSAT 5
TM não tem resolução espacial suficiente para detectar as mudanças nessa escala. Dessa
forma, a resposta espectral obtida para as menores propriedades depende muito do uso e
cobertura da terra no entorno das mesmas, dificultando interpretações mais precisas. Quanto
as outras categorias de área, os coeficientes de correlação deixam claro que não há diferenças
significativas entre o padrão constatado para o conjunto das 80 propriedades e cada um dos
agrupamentos. Isso evidencia que a diminuição das áreas de floresta e floresta secundária e o
aumento das áreas de agropecuária e solo exposto são uma tendência que se confirma em
todos os tamanhos de propriedades, segundo os dados das imagens de satélite.
Conforme as informações coletadas no levantamento de campo de 2011, tanto nos
questionários aplicados às famílias quanto nas entrevistas com as lideranças locais, mudanças
de comportamento importantes foram registradas quanto à tomada de decisão sobre o uso da
terra por parte da população em estudo. Essas decisões se traduzem em um menor
engajamento em atividades agrícolas gerais, na diminuição da área plantada com culturas
anuais, na substituição por culturas perenes e a consequente regeneração da vegetação nativa.
Dessa forma, seria esperado observar nas imagens um padrão semelhante, com algum grau de
recuperação dos perfis florestais no último período analisado (2010). Mas se as imagens
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evidenciam um padrão de supressão das florestas e aumento das áreas de agropecuária, por
que os questionários apontam um cenário inverso?
Como já discutido anteriormente, as imagens que puderam ser utilizadas para a análise
no presente trabalho não permitem observar mudanças sutís em lotes menores, nas quais o
discurso sobre o abandono das áreas produtivas foi mais presente, em função da baixa
resolução espacial. Para observar essas mudanças, seria necessário adquirir imagens de alta
resolução espacial (satélites Ikonos, Quickbird, GeoEye e fotografias aéreas), que atendessem
ainda a resolução temporal necessária para avaliar pelo menos dois períodos próximos aos
levantamentos (2003 e 2011). Essas imagens, no entanto, têm custo elevado e não puderam
ser disponibilizadas para a presente pesquisa45. Outra possível explicação para a discrepância
entre os dados dos questionários e as mudanças captadas pelo satélite reside no fato de que o
processo de abandono das atividades agrícolas e recuperação das florestas é gradual e
relativamente recente, ainda não sendo possível captá-lo nas imagens.
Já nas grandes propriedades, existe ainda uma maior probabilidade de que as famílias
continuem optando por um uso da terra extensivo, seja por meios próprios ou por
arrendamento, que é uma prática que se tornou mais comum com a chegada dos grandes
produtores. Dessa forma, seria menos provável haver um abandono definitivo das atividades
produtivas, ainda que os entrevistados percebam uma diminuição da importância da
agricultura. Nesse sentido, o fato das famílias dependerem menos da agricultura para a
subsistência e para a composição da renda pode estar colaborando com a percepção de
abandono e crescimento da vegetação, ainda que esse processo não seja captado pelas
imagens de satélite selecionadas.

45

As imagens de satélites como o Ikonos, que tem 83 cm de resolução espacial para a banda monocromática,
custam a partir de USD 10,00 por km². A área de estudos selecionada no presente trabalho possui
aproximadamente 2930 km². Ainda que haja descontos para projetos acadêmicos e áreas maiores, seria inviável
adquirir comercialmente as imagens para uma análise mais precisa da mudança de uso e cobertura da terra na
região em estudo.
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11 RESULTADOS: AS PERCEPÇÕES SOBRE A MUDANÇA DO MODO DE VIDA
AGRÍCOLA NO PLANALTO SANTARENO
Conforme destacado nos capítulos anteriores, as famílias da região rural de Santarém
têm assistido a uma série de mudanças nos últimos anos, como a redução das atividades
agrícolas nas pequenas propriedades, a chegada dos grandes produtores, o desinteresse dos
mais jovens pela agricultura, as novas oportunidades de trabalho e renda, a ausência de
assistência técnica, entre outros. Nesse sentido, conhecer a percepção das famílias
entrevistadas sobre as transformações observadas no período em estudo (2003-2011) pode
contribuir muito para a compreensão dos processos de tomada de decisão quanto à alocação
das novas fontes de renda, os padrões e desejos de consumo, à escolha das atividades
agrícolas e, por consequência, os resultados para o uso da terra.
As investigações sobre a percepção dos indivíduos sobre os fenômenos ao seu redor
têm origem na psicologia, no final do século XIX. A partir dos avanços observados nessa
disciplina, os estudos sobre percepção passaram a ser empregados também em outras áreas,
como a arquitetura e a geografia. Essa aproximação com ciências humanas descritivas,
principalmente a geografia humana, levou à aplicação de pesquisas sobre a percepção dos
indivíduos também em temáticas ambientais, a partir da década de 1970, com o objetivo de
compreender as expectativas, julgamentos e condutas dos grupos em estudo sobre as
mudanças em curso (DEL RIO; OLIVEIRA, 1999; MARIN, 2008). A percepção, nesse
referencial, é composta por uma dimensão cognitiva, que reflete um processo mental, no qual
estão envolvidas a memória, as associações e os processos de construção dos pensamentos,
todos mediados pela cultura (RODAWAY, 1994). Uma série de pesquisas sobre a percepção
de diferentes grupos sociais têm sido publicadas recentemente, considerando diversas
condições demográficas, socioeconômicas e geográficas ao redor do mundo. A maioria dessas
pesquisas desenvolve-se, atualmente, sob os arcabouços teóricos da psicologia, da
antropologia cognitiva e da geografia (FRACCARO, 2011).
Para caracterizar a percepção sobre os processos que estão em evidência no presente
trabalho, foram registrados tanto os discursos das 83 famílias selecionadas para a aplicação
dos questionários em campo em 2011 quanto as 13 entrevistas semi-estruturadas realizadas
com as lideranças e atores locais fora da área rural. O material em análise para esse capítulo
compõe, portanto, cerca de 27 horas de entrevistas gravadas, além de 87 páginas
(aproximadamente 34.000 palavras) de anotações e citações transcritas. Os trechos mais
relevantes dos discursos dos entrevistados, conforme as questões em análise, foram então
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selecionados e avaliados em função de categorias pré-estabelecidas e de novos temas que
surgiram em campo.
As entrevistas realizadas nas propriedades, nas quais houve a aplicação dos
questionários, foram sempre conduzidas buscando conhecer a opinião dos informantes em
categorias como: (1) as condições da agricultura; (2) as mudanças na qualidade de vida; (3) as
condições da infraestrutura pública; (4) o papel dos benefícios sociais; (5) as oportunidades no
mercado de trabalho; (6) as impressões sobre o centro urbano e (7) as perspectivas para as
novas gerações. Além disso, duas categorias emergiram dos discursos dos entrevistados em
campo: (8) a chegada dos grandes produtores e (9) as questões sobre preservação e
fiscalização ambiental. Nesse sentido, buscou-se também correlacionar os dados quantitativos
gerados a partir dos questionários com os dados qualitativos selecionados a partir dos
discursos.
Já as entrevistas aplicadas na cidade tiveram o objetivo de oferecer uma compreensão
mais ampla sobre alguns dos processos que estão afetando a vida dos pequenos produtores
rurais na região, agregando a visão de gestores públicos, organizações de produtores e outros
atores locais importantes na definição das condições dessas populações. Conforme citado
anteriormente, essas entrevistas foram realizadas com 13 pessoas: (1) o diretor da Rádio Rural
de Santarém, que também é padre da Igreja Católica e tem grande reconhecimento entre as
populações da área de estudo, sobre as principais demandas e problemas enfrentados pelos
pequenos produtores rurais; (2 e 3) os responsáveis por dois dos principais supermercados
que atendem à população rural da região, para obter suas percepções sobre o movimento do
comércio local e possíveis mudanças de comportamento dos consumidores da área rural; (4) o
presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém (STTR), sobre
a atuação do sindicato na obtenção dos benefícios e situação geral dos pequenos produtores;
(5) o gerente de uma das financeiras estabelecidas em Santarém, sobre os empréstimos
consignados para recebedores de benefícios, em especial os aposentados rurais; (6 e 7) a
gestora local do Programa Bolsa Família e a assistente social chefe da prefeitura de Santarém,
sobre o funcionamento do programa na cidade e as percepções sobre os impactos do benefício
na vida das famílias rurais; (8) um economista reconhecido na cidade, sobre as
transformações econômicas dos últimos anos e o impacto de programas de transferência de
renda; (9) um renomado pesquisador local e ex-diretor da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural (EMATER) de Santarém, sobre o apoio técnico e as condições de produção
entre os pequenos produtores rurais; (10) a Secretária Municipal de Produção Familiar de
Santarém, sobre a atuação da prefeitura e a situação geral dos pequenos produtores; (11) o
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presidente da Associação de Produtores Rurais de Santarém (APRUSAN), sobre o
funcionamento das feiras de comercialização direta e as dificuldades logísticas enfrentadas
pelos produtores; (12) o dirigente da Cooperativa dos Produtores Rurais de Santarém
(COPRUSAN), sobre as possibilidades de apoio aos pequenos produtores e agregação de
valor à produção local e (13) o Secretário Nacional de Renda e Cidadania, do Ministério de
Desenvolvimento Social, em Brasília, sobre os efeitos e condicionalidades do Programa Bolsa
Família em áreas rurais.
Os nomes dos entrevistados não foram revelados no presente trabalho, ainda que
houvesse autorização para tal, para evitar qualquer tipo de identificação direta. Nesse sentido,
eles foram identificados pelo sexo, código da propriedade e idade, nos casos das famílias
residentes em campo, e pelo cargo ou função que ocupavam, nos casos dos atores e lideranças
locais entrevistados na cidade. Os trechos de discursos mais relevantes, bem como a
interpretação de cada uma das categorias é apresentado a seguir.
11.1 Condições da agricultura
Entre os dados qualitativos gerados com as informações expressas pelos entrevistados,
talvez a categoria mais importante e que mais registrou discursos significativos foi a que
corresponde às condições da agricultura de pequena escala na região em estudo. Nessa
categoria, chamou muito à atenção a intensidade dos depoimentos que evidenciaram o
afastamento e a falta de perspectiva em relação às atividades agrícolas entre as famílias e os
atores locais entrevistados.
As percepções oferecidas pelos informantes refletem, de maneira geral, a diminuição
dos valores de vários dos indicadores relacionados à agricultura observados nos dados
quantitativos, como o menor número de agricultores por família, o menor número de
variedades produzidas e comercializadas, a queda da renda proporcional de produtos do lote e
a redução das áreas dedicadas às culturas anuais. Nesse sentido, conhecer seus depoimentos
acrescenta um componente essencial para a compreensão dos motivos que têm afastado as
famílias das atividades agrícolas e carrega de significado os números apresentados nos
capítulos anteriores.
Alguns dos entrevistados abordaram as condições da agricultura apontando um
contexto de redução geral, sem explorar os motivos específicos que têm inibido a produção de
pequena escala na região. Ainda assim, nos trechos a seguir, fica evidente a falta de
perspectiva em relação à atividade agrícola, principalmente para comercialização:
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"Naquele tempo a gente plantava muito arroz. Hoje em dia a gente planta só
pra comer, ou nem isso planta. Faz 2 anos que eu não planto." (Entrevistado
8151, 69 anos, quando perguntado sobre as mudanças na agricultura em sua
propriedade, entre 2003 e 2011).
"Hoje tudo vem da cidade. Naquela época ainda tinha arroz, feijão"
(Entrevistado 1611, 69 anos, referindo-se à 2003, ao ver um ônibus voltando
da cidade cheio de compras de supermercado).
"A gente só compra comida. Não produz nada. Parece que mora em
Santarém." (Entrevistado 742, 36 anos, quando perguntado sobre o que
comprava no supermercado).
"Ninguém mais depende da agricultura aqui não, moço." (Entrevistado 4641,
36 anos).
"Não tem mais quem queira trabalhar com agricultura." (Entrevistado 6511,
59 anos).
"Aqui, quem tá conseguindo sobreviver, não é com a agricultura."
(Entrevistado 2411, 57 anos).
"Se eu tivesse uma renda maior, eu montaria uma botique aqui na
comunidade. Eu gosto de mexer é com vendas. Agricultura aqui não dá
futuro não, moço." (Entrevistada 331, 61 anos).
“A agricultura está quase enterrada. Isso hoje é só pros gaúchos. Ninguém
mais planta arroz e feijão. Só umas frutinhas pra casa.” (Entrevistado 3433,
59 anos, sobre a agricultura de pequena escala).
"Agora a gente vê aquele povo trazendo aquele mundo de coisa da cidade.
Ninguém leva nada pra vender! Como é que eles fazem?! Acho que é tudo
[comprado] fiado." (Entrevistada 331, 61 anos, questionando a
disponibilidade de dinheiro das pessoas para realizar as compras na cidade).

No entanto, a maioria dos entrevistados tem uma clara percepção sobre os motivos que
têm reduzido as atividades agrícolas entre os pequenos produtores de Santarém. E uma das
razões que surgiu com maior relevância nos discursos foi a falta de apoio para a produção em
pequena escala, que se traduz principalmente na falta de assistência técnica para o manejo de
culturas, controle de pragas e melhoramento das condições do solo e dificuldades para a
obtenção de crédito para plantação e infraestrutura do lote. Os depoimentos a seguir
exemplificam claramente esse contexto, destacando ainda uma falta de perspectivas de
solução e de confiança nas instituições públicas:
"Eu to há 40 anos morando aqui. A agricultura na nossa região tá morrendo.
Não tem nem 10 produtores trabalhando nessa região. Eu tinha área
mecanizada de 10 ha, mas faz tempo que eu não produzo nada. Em 2003 a
gente ainda mexia bem com agricultura. Agora, não trabalho mais. Precisa
ter título pra ter crédito. E ninguém tem título. Sem título, o banco nem dá
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bola. O governo não tá oferecendo condições da gente trabalhar. Sem
incentivo a agricultura não cresce." (Entrevistado 7041, 67 anos, sobre a
dificuldade de acesso ao crédito, decorrente da recorrente falta de título entre
os produtores locais).
"Vieram e disseram que iam dar sementes. Até agora, nada!" (Entrevistado
7031, 35 anos, sobre a falta de apoio técnico governamental).
"Se eu tivesse acesso ao banco eu já tinha investido na agricultura. Tinha
cercado o terreno e colocado gado pra engordar." (Entrevistado 7031, 35
anos, sobre a dificuldade de acesso ao crédito e a vontade de investir na
agricultura).
"Aqui, pra melhorar as coisas, o governo tinha que dar assistência técnica!"
(Entrevistado 2411, 57 anos, lembrando a falta de assistência técnica).
"Passou um projeto da EMATER aqui, mas não deu certo. Só perdi tempo."
(Entrevistado 222, 33 anos).
"A granja fui eu que mandei fazer. Eu queria fazer também o poço. Rodei
essas sete bandas e ninguém me ajudou. O banco falou que não podia. Aí eu
resolvi alugar a minha casa pra levantar um dinheiro" (Entrevistada 541, 77
anos, quando perguntada sobre recebimento de algum crédito ou empréstimo
do banco).
"A EMATER não dá empréstimo, que era o que eu tava precisando [para
investir na agricultura]." (Entrevistado 211, 54 anos).
"Já tentei várias vezes e nunca consegui." (Entrevistado 761, sobre crédito
rural, 62 anos).
"Eu já pelejei pra conseguir dinheiro pra agricultura, mas é uma burocracia,
rapaz. Não dá não. Eu ia fazer 2 ha de milho verde, jerimum, feijão. Mas o
governo não libera o dinheiro. O dinheiro tá aí, mas eles botam dificuldade,
fecha a porta. O pessoal da EMATER também já veio, mas nunca ajudaram.
Essa variedade que o senhor vê hoje no mercado são os grandes que tão
produzindo." (Entrevistado 4442, 62 anos, em outro trecho, resumindo a
situação dos pequenos agricultores na região).
"A gente tinha pimenta em 2003, mas hoje só faz um roçado pra gente
mesmo e depende de trabalho fora. Produzir pra vender não tá dando mais.
Só se for terra mecanizada. Só os grandes tão conseguindo tirar alguma
coisa. É lá do Vale Verde que tá vindo a agricultura. Lá eles são
assentamento, têm apoio do governo. Aí dá pra produzir. Aqui ninguém tá
tirando nada." (Entrevistada 8351, 50 anos, explicando as dificuldades com a
agricultura e a origem atual dos produtos).
"Ajuda aqui é só de Deus. Quando ele não quiser mais, a gente tá lascado."
(Entrevistada 5652, 68 anos, quando perguntada se existia algum apoio da
EMATER ou outros órgãos de assistência técnica para as atividades
agrícolas).
"Os primeiros que financiaram por aqui não fizeram nada. Quando que o
banco vai dar dinheiro denovo? Só os gaúchos conseguem tirar alguma coisa
porque eles têm maquinário deles. Eles sabem trabalhar." (Entrevistada
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5911, 62 anos, evidenciando a desvalorização da agricultura familiar de
pequena escala em detrimento da valorização da agricultura mecanizada –
grifo do pesquisador).
"Faz mais de 10 anos que ninguém vem aqui não." (Entrevistado 8151, 69
anos, quando perguntado sobre a existência de algum tipo de apoio técnico).
“O Jornal Nacional fala desse negócio de agricultura familiar, mas para nós,
sem apoio, não tá dando não!” (Entrevistado 4351, 42 anos, evidenciando a
diferença entre a sua percepção sobre o que é veiculado na mídia e a
realidade da região).

Outro motivo para a diminuição das atividades agrícolas que emergiu com destaque
nas entrevistas foi a redução da disponibilidade de mão de obra para realizar os trabalhos nas
propriedades. Tal redução reflete fenômenos como o aumento das oportunidades no mercado
de trabalho e o envelhecimento dos proprietários, que apareceram nos dados quantitativos,
bem como o desinteresse dos mais jovens pela agricultura, que apareceu em outra categoria de
discursos. A consequência direta desse cenário é a dificuldade em encontrar trabalhadores
para as atividades locais e a ausência de reposição da mão de obra familiar, como sugerem os
depoimentos a seguir:
"Futuramente vai ter que ter um robô pra plantar e colher!" (Entrevistada
833, 55 anos, com ironia, ao ser questionada sobre o futuro da agricultura na
região com o desinteresse e a falta de incentivo que configuram as condições
locais).
"A gente quase não acha mais ninguém pra trabalhar. Às vezes a gente tem
serviço, procura alguém pra fazer, mas não acha. Deve estar tudo bem com
todo mundo." (Entrevistado 5731, 59 anos, sobre a falta de mão de obra na
região).
"Eu queria cultivar a terra, mas eu não tenho mais condição. Não planto mais
nada aqui depois que meu marido morreu." (Entrevistada 6538, 49 anos,
evidenciando a dificuldade com a falta de mão de obra).
"Se eu pudesse, eu aumentava o pasto. Parei de desmatar porque acabou as
forças. Então, eu quero vender aqui. É a única opção. Os gaúchos já
ofereceram, mas foi muito pouco. Eu venderia por uns 30 ou 40 mil [reais]."
(Entrevistado 1641, 65 anos, manifestando a vontade de continuar
trabalhando na agricultura, mas reconhecendo o peso da idade e a falta de
mão de obra).
"Se tivesse mais dinheiro, a gente podia botar mais gente pra trabalhar. Mas
do jeito que tá agora [idade avançada], não tem condição. Aí que hoje em dia
é tudo comprado aqui. Eu fazia de tudo, mas agora não dá mais."
(Entrevistada 5652, 68 anos, evidenciando a falta de mão de obra).
"Eu tenho um filho mais novo que não quer que venda. Mas é muito difícil
tocar uma terra grande igual a nossa. Ofereceram R$ 200 mil uma vez, mas o
Raimundo [esposo] não aceitou. Lá é terra preta, terra boa. Tudo que planta
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dá." (Entrevistada 5911, 62 anos, sobre as dificuldades em manter as
atividades agrícolas, especialmente em uma terra grande).
"Às vezes me dá vontade de vender. Não consigo trabalhar mais. Se meus
filhos quisessem trabalhar no roçado eu até não pensava em vender. Mas
ninguém quer. A agricultura, pra mim, não dá futuro. O povo trabalha com
isso porque não tem opção" (Entrevistado 8151, 69 anos, demonstrando uma
percepção pessimista com o futuro da agricultura no lote).
“Não planto mais legumes como plantava, porque as coisas tão mais difícil,
trabalhador tá muito difícil.” (Entrevistado 521, 61 anos, evidenciando o
problema da falta de mão de obra).
"A agricultura ficou um ramo muito difícil. Mas se todo mundo viver só de
emprego, como é que a gente vai ter agricultura? Como é que a gente vai
comer?" (Entrevistada 5911, 62 anos, captando o paradoxo do trabalho fora
do lote versus a manutenção da agricultura – grifo do pesquisador).

Além dos motivos citados anteriormente, ficou evidente, logo no início do
levantamento de 2011, que as condições ambientais também estavam interferindo nas
perspectivas das famílias quanto às condições da agricultura, principalmente na manutenção
das culturas anuais. Uma grande parte dos entrevistados citou o surgimento de pragas,
especialmente a partir de chegada dos grandes produtores de monocultura, no início dos anos
2000. Em decorrência disso, eles evidenciaram a necessidade de iniciar a aplicação de
agrotóxicos para viabilizar a produção – um custo que poucos produtores teriam condições de
arcar. Alguns informantes citaram ainda a queda de produtividade da terra, o que tem
dificultado o crescimento das culturas e diminuído o retorno financeiro. Como resposta a tal
panorama, alguns proprietários têm optado pela mudança para hortaliças ou para culturas
perenes, confirmando os dados quantitativos sobre as mudanças de culturas e as proporções
de área de produção. O entrevistado 5912 oferece um exemplo detalhado desse processo no
depoimento a seguir:
"A produção caiu 50% de 2003 pra cá. Antes tinha mais mata, a terra tava
mais forte. Hoje, uma tarefa de mandioca faz 15 sacos de farinha. Antes,
fazia 20. Milho e arroz também diminuíram. Aí a gente mudou pra culturas
perenes. Limão, banana, côco, pupunha. E sempre a farinha. Arroz e feijão
acabou-se. Mas eu preciso ter pelo menos o que comer. Por isso, eu tenho
que ter pelo menos 1,5 ha. Mas antes eu tinha pelo menos 3 ha. Agora não dá
mais. Não tá dando. Aqui em casa é 50% comprado e 50% produzido aqui.
O feijão, que a gente produzia, agora é comprado. Quando a gente chegou
aqui, a gente vivia de extrativismo. Depois a gente passou pra agricultura e
agora só tá sobrevivendo quem tem agricultura de sítio." (Entrevistado 5912,
60 anos, descrevendo o processo "evolutivo" da agricultura na região, com a
troca de cultivos para aumentar a rentabilidade e a “agricultura de sítio”
(frutíferas, pomares) como forma de manter o vínculo com a terra).
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Outros trechos apoiam a constatação de que as variáveis ambientais também têm
prejudicado a continuidade da agricultura de pequena escala:
"As coisas tão difícil pro colono. Depois que chegou esses gaúcho, não dá
mais nada de plantação. A mandioca amarela tudo. O feijão dá uma broca
que perde tudo. Até as galinhas morrem comendo os insetos envenenados.
Antes a gente criava filho com as coisas da roça. Hoje, não dá mais. A gente
planta e não tira mais nada. Isso é geral nas colônias de Santarém. A
agricultura aqui não tá dando pra colono nenhum. Só se você tiver
maquinário. Aqui você não vê mais roçado na foice . Se eu não tivesse o
benefício [pensão por invalidez], eu tinha morrido de fome." (Entrevistado
4442, 62 anos, resumindo a situação dos pequenos agricultores na região).
"A produção tá mais fraca. Em 2003 eu ainda tinha porco e gado. O arroz
não dá mais pra plantar." (Entrevistado 6531, 49 anos).
"Agora as coisas só dá com adubo" (Entrevistado 7642, 59 anos, sobre as
dificuldades de produzir que surgiram nos últimos anos).
"Agora encheu as terra de inseto. Só dá se for com veneno. Daí eles 'agoa' o
veneno em tudo. A gente nem pode trabalhar mais na roça porque não dá
nada. Tudo tem que por veneno" (Entrevistado 7742, 96 anos, sobre os
métodos de plantação dos "gaúchos" e os efeitos nas plantações da região).
"Já plantei farinha muitos anos. Agora a terra ficou ruim, não dá mais."
(Entrevistado 151, 76 anos).
"A mandioca não está mais dando. Apodrece." (Entrevistado 641, 72 anos).
"A gente não tem o preparo pra mexer com veneno. E sem veneno não dá
pra ficar lutando com o arroz. Só os gaúchos que têm condição."
(Entrevistada 5911, 62 anos, apontando as dificuldades para lidar com as
pragas).
“O cara é preguiçoso? Não é. Não adianta eu plantar, que morre. É um mal
na terra, então tá precisando de uma preparação nesta terra.” (Entrevistado
521, 61 anos, apontando outros fatores que não a falta de vontade das
pessoas para as dificuldades com a agricultura).

Se as razões listadas anteriormente já não fossem suficientes para promover o
afastamento das famílias em relação à agricultura, existe ainda, segundo a percepção dos
entrevistados, um cenário de desvalorização da produção agrícola local. Isso ocorre tanto em
função dos preços oferecidos aos pequenos produtores quanto a um baixo reconhecimento da
agricultura familiar como atividade profissional. Os preços baixos oferecidos aos pequenos
produtores são resultados de fatores como a concorrência com grandes produtores, a baixa
qualidade e produtividade decorrente da falta de assistência técnica, a dificuldade com
transporte e acesso aos mercados e a dependência dos atravessadores na comercialização dos
produtos. Dessa forma, não há a recuperação satisfatória dos investimentos e as famílias
diminuem suas expectativas na continuidade da produção. Esse contexto contribui para a
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construção de uma imagem desvalorizada do papel social do agricultor familiar, o que vai
refletir nas expectativas de investimento da renda e nas perspectivas para os mais jovens. O
presidente do Sindicato Rural de Santarém ofereceu uma reflexão interessante nesse sentido:
“Você não precisa estar comprando um trator, que é isso que está na cabeça
das pessoas, pra poder competir na agricultura. A imagem de liberdade do
oprimido é [estar no papel do] o opressor, né? O povo acha que tem que ser
igual ao grande. Mas dá pra fazer muita coisa na agricultura familiar.”

Outros depoimentos reforçam como os preços e a desvalorização geral da agricultura
de pequena escala tem interferido nas perspectivas de produção entre a população em estudo:
"Muitas coisas que a gente plantava não sai mais agora. Não tá
recompensando mais nosso trabalho. Isso começou de uns 8 anos pra cá.
Agora vale mais a pena comprar pronto dos gaúchos. Eles têm todo o
material pra trabalhar. Ainda se tivesse aqui uma fábrica pra tirar a polpa do
abacaxi, seria muito bom. Mas, como não tem, o que a gente não consegue
vender da produção acaba indo pros porcos. Eu não vejo muito futuro aqui
não. Se eu tivesse mais condições eu procurava alguma coisa na cidade.
Tudo que a gente faz aqui não tem valor." (Entrevistado 3232, 66 anos,
enfatizando a desvalorização e a falta de apoio na agricultura, que geram
decepção com a atividade e o desejo de sair da área).
"Hoje acabou-se o valor das coisas que a gente trabalha [agricultura]. O povo
prefere comprar." (Entrevistado 151, 76 anos).
"Eu tive prejuízo ano passado com o milho. Daí eu não plantei nada [esse
ano]." (Entrevistado 651, 70 anos).
"Há uns 3 anos atrás a gente fazia mais dinheiro na feira do que agora. Tinha
dia que fazia uns R$ 400. Hoje faz uns R$ 100. Minha esposa também tá
doente. Então, esse negócio de agricultura familiar tem que ser familiar
mesmo. Se for pagar tudo direitinho, o trabalhador [contratado] leva tudo.
Não sobra nada pra gente" (Entrevistado 1341, 68 anos, sobre a redução e a
baixa margem de lucro da agricultura familiar, que não permite investir e
manter mão de obra).
"A gente parou de trabalhar na agricultura porque não dava mais. Eu não
mexo mais com farinha, pra ter que dar metade pros outros. O dinheiro da
farinhada não dava nem pra comprar uma camisa. De 3 anos pra cá, quando
a gente parou de trabalhar na roça, foi que nossa vida melhorou."
(Entrevistada 3151, 39 anos – grifo do pesquisador).
"O que a gente faz aqui, quando vai vender, não tem valor." (Entrevistada
1962, 60 anos, sobre a desvalorização da agricultura).
"Quando o cara chega lá no mercado, ele leva tudo [a produção]. Quase
sempre não deixa nada em casa. Aí, ele tem que vender tudo, no preço que
der." (Entrevistado 5621, 68 anos, apontando um sério problema dos
pequenos produtores, em relação à ação dos atravessadores, que sabem que
os colonos não retornaram para as áreas rurais com produtos).
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"Lá pra São Paulo vocês têm pouca terra, mas é bem aproveitada. Mas aqui
não. É o contrário. Aqui ninguém quer trabalhar mais não. A agricultura não
é uma atividade valorizada, principalmente aqui no Norte." (Entrevistada
833, 55 anos, em mais um exemplo da percepção local de desvalorização do
trabalho).
“A agricultura manual não dá mais. Como é que você vai produzir 1 ha se
eles tão produzindo 100, 200, com máquinas? O único jeito é mecanizar a
terra.” (Entrevistado 2221, 49 anos).
“O povo fica falando que os colonos só querem saber do Bolsa Família, mas
eles não sabem a dificuldade que está para plantar. A gente se mata para
plantar o feijão e não consegue tirar o suficiente pra um cozido. O povo hoje
depende de comprar as coisas na cidade.” (Entrevistada 9002, 57 anos).

Alguns proprietários foram capazes ainda de oferecer um panorama integrado entre as
razões descritas anteriormente, discutindo e correlacionando os problemas e dificuldades que
os têm mantido afastados das atividades agrícolas. Vale destacar a leitura extremamente
precisa que esses produtores fazem do contexto local:
"Muitas pessoas não querem mais plantar arroz porque não tem mais preço.
Não dá pra competir com os mecanizados. O feijão ninguém planta porque
dá bicho. Aí fica difícil. As roças tão tudo parada, sem ninguém produzindo
legume. As coisas do colono não tem valor. Aí as pessoas vão pra cidade,
mas sem emprego é pior ainda. Os jovens tão tudo em Manaus.”
(Entrevistado 5842, 54 anos, evidenciando as dificuldades com o preço
baixo, o surgimento de pragas e a falta de mão de obra – grifo do
pesquisador).
"Aqui na minha terra o arroz não deu. Deu uma praga. O roçado é pouco. Só
o raspador da mandioca é R$ 15 por dia. Não vale a pena. O feijão deu o tal
do pulgão que come tudo. Não dá nada." (Entrevistado 5842, 54 anos,
explicando o abandono das atividades agrícolas em sua propriedade por
conta de pragas e do custo da mão de obra).
"Hoje em dia o pessoal ficou preguiçoso, parece. Aqui tá parecendo um
bairro da cidade. Se você tem sua horta caseira, não precisa ficar comprando
verdura cheia de veneno. Acho que o pessoal tá deixando de plantar por
causa dos gaúchos também. Depois deles, começou a dar muito inseto. Os
bichos vão perseguir os menores" (Entrevistada 5653, 63 anos, explicando o
fenômeno de afastamento das pessoas da agricultura, que passaria pela
menor vontade de trabalhar e pelas dificuldades impostas pela chegada dos
grandes produtores – grifo do pesquisador).
"Na questão da produção, aqui ficou pior. Parece que caiu a renda. Os
produtores não tem uma capacitação. Precisava ter uma acompanhamento
técnico. Hoje a gente planta, mas não dá. A farinha tá muito barata. O feijão
tá perseguido pelos insetos. O arroz também precisa de veneno. A gente não
tá preparado pra lidar com isso. Pra quem tá aposentado, quem recebe o
Bolsa Família, tá bom. Mas pra quem depende só da produção tá difícil.
Ficou pior de 2003 pra cá. A agricultura familiar tá defesada aqui na região."
(Entrevistado 5912, 60 anos, integrando a falta de assistência técnica, o
baixo preço, o surgimento de pragas e os efeitos dos benefícios sociais, em
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um resumo do cenário encontrado na maioria das propriedades – grifo do
pesquisador).

Mesmo com todo esse cenário negativo registrado na percepção da maioria dos
entrevistados, algumas famílias ainda demonstraram o desejo de continuar investindo nas
atividades agrícolas. Uma parcela dos proprietários apresentou uma capacidade de adaptação
ao momento desfavorável para a produção de pequena escala na região, através da troca por
culturas mais rentáveis ou pelo investimento em equipamentos e técnicas de produção que
têm gerado uma expectativa mais positiva em relação às possibilidades de retorno da
agricultura. Os depoimentos a seguir exemplificam tal constatação:
"Aqui a gente não produz mais feijão nem arroz. Em 2003, eu tinha mais de
50 sacos de arroz guardado. Agora eu tô quase parado com serviço de
lavoura. Continuo como produtor, mas agora de horta. A situação tá muito
melhor. Eu até queria aumentar a produção, plantar mamão, mas eu não
tenho água. Por isso eu queria um empréstimo, mas com condição de pagar."
(Entrevistado 4141, 52 anos, mostrando as dificuldades da agricultura e a
opção pela produção de hortaliças).
"Saí do arroz, feijão, milho, pro maracujá, limão, tangerina. Melhorou
muito!" (Entrevistado 2411, 57 anos, sobre a troca de culturas anuais por
perenes).
"Quando chega a hora da várzea vender, eu já tô terminando a minha
produção. Aí, dá pra ter um preço melhor." (Entrevistado 4552, 53 anos,
apontando a estratégia para conseguir melhores preços com as atividades
agrícolas – um dos produtores com maior renda agrícola).
"Eu queria investir mais na agricultura. Mas eu faço porque eu gosto."
(Entrevistado 222, 33 anos).
"Se eu tivesse mais recurso eu trazia meu filho [de Manaus] e montava uma
granja. Só que precisa fazer um poço primeiro. Custa uns R$ 20.000!"
(Entrevistado 521, 61 anos, sobre a vontade de investir na propriedade).
"As coisas da casa e da agricultura é o que eu tenho fé" (Entrevistado 352,
82 anos, sobre os possíveis investimentos da renda).
"Eu tava plantando arroz, mas o valor de venda já não tava dando mais, aí eu
resolvi mudar [arrendamento para soja e milho]." (Entrevistado 1921, 58
anos, mostrando a dificuldade com as culturas anuais e a perda da autonomia
da produção).
"O dinheiro da aposentadoria ajuda na despesa da produção, principalmente
na entresafra, quando o retorno é menor." (Entrevistado 5621, 68 anos,
apoiando uma das hipóteses iniciais da pesquisa, do investimento da renda
adicional na agricultura).
"Eu vou aumentar a produção se sair um jerico [trator]. Vou reformar o
campo e roçar" (Entrevistado 5731, 59 anos, sobre a expectativa de aumentar
a produção caso consiga adquirir um trator).
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"A agricultura vale a pena. Se eu tivesse uma condição melhor eu investiria
mais" (Entrevistado 6831, 52 anos).

Entre os atores e lideranças locais entrevistados fora das área rurais, a falta de
assistência técnica foi o motivo predominante para justificar o declínio da agricultura de
pequena escala na região. Foi interessante observar que, mesmo com alinhamentos
ideológicos distintos, desde inclinações mais neoliberais até inclinações mais socialistas,
todos os entrevistados reconheceram a ausência de apoio de técnico efetivo como o problema
principal. Ainda assim, outros pontos foram destacados, como as dificuldades criadas pela
chegada dos grandes produtores, os preços baixos e os entraves logísticos, reforçando também
as percepções captadas nas entrevistas realizadas com as famílias em campo. Os depoimentos
a seguir apoiam tais constatações:
“O agricultor que sai da agricultura de subsistência aqui na nossa região, ele
não é preguiçoso, ele é inteligente. Porque não dá lucro pra ninguém [na
pequena escala]. O que nós devemos fazer é dar alternativa para que ele crie
uma outra opção de produção, menos cansativa, que dependa menos de mão
de obra. Essa mão de obra que não vai mais produzir arroz, feijão, tem que
ser canalizada para produzir dentro de alguns nichos de mercado que pagam
caríssimo por alguns produtos da Amazônia. A essência do pau-rosa custa
USD 170 o quilo! Agora eu te pergunto, cadê a pesquisa para orientá-lo
como produz isso? Não existe! Na Amazônia se sabe tudo de sorgo, de soja,
mas os nossos produtos nós não conhecemos. [...] Eu tenho a impressão que
são pouquíssimas famílias que estão canalizando esse dinheiro [benefícios
sociais] para ser multiplicado através do trabalho deles. O campo,
principalmente em áreas de assentamento, se tu olhares o perfil do homem
do campo, ele se alterou nesses últimos 10, 20 anos totalmente. Aquela
propriedade que era um supermercado, em que ele saia somente para
comprar o querosene, o sal, a sandália, essa não existe mais. Principalmente
aqui na nossa região. Hoje, ele tá dependente do supermercado, do comércio
da cidade ou da própria comunidade pra quase tudo. E é muito mais fácil
comprar meio quilo de café na padaria do que plantar, depois colher e torrar.
É muito mais fácil e barato. [...] No caso do crédito, o governo tá dando
muito grana pra isso. Agora, esse produtor vai receber o dinheiro, mas tem
que capacitar. Alguém tem que fazer um estudo de mercado pra ele. Porque
produzir não é tão difícil. O difícil é tornar essa mercadoria em algo
vendável, fazer contratos com empresas, supermercados que garantam a
comercialização do produto que vai sair, investir em qualidade. Isso tudo é
um trabalho muito intenso que precisa ser feito junto à agricultura familiar
aqui na nossa região.” (Pesquisador aposentado da EMATER e presidente de
instituto cultural em Santarém – grifos do pesquisador).
“Assistência técnica e fomento para os produtores menores ainda é um
gargalo para o desenvolvimento da agricultura aqui na região.” (Economista
e professor universitário).
“O caboclo daqui não trabalha com a soja. Quem trabalha com a soja é o
camarada que veio do Sul, de Mato Grosso, do Paraná. O caboclo daqui
trabalha com a mandioca, que é uma cultura de subsistência, que não evolui.
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E por que não evolui? Porque o governo não faz uma assistência técnica
séria! Aí, um hectare de mandioca no Paraná rende duas vezes mais do que
no Pará. E por quê? Porque lá eles fazem um estudo genético da planta,
fazem um melhoramento da maniva. E aqui não.” (Padre e diretor da Rádio
Rural de Santarém).
“O problema da diminuição da agricultura aqui nessa região nossa, no Baixo
Amazonas, é que a gente não foi contemplado com uma assistência técnica
nem com condição pra novos investimentos, tanto no âmbito financeiro
quanto no âmbito de tecnologia, semente selecionada, essas coisas. Não
existe assistência técnica para agricultura familiar. É lógico que quando
chegou a fronteira agrícola nessa região [grandes produtores de
monoculturas], principalmente em Santarém, diminuiu a agricultura familiar.
Quando o camarada não tá tendo sucesso na sua atividade, ele começa a se
frustrar de ver o pessoal trabalhando com máquina e tecnologia do seu lado e
ele aqui não consegue nem produzir. Aqui se produzia muito feijão, muito
arroz, sem nenhuma tecnologia. Hoje o pessoal não consegue mais, a
agricultura familiar não consegue porque precisa de adubo, de veneno e
termina que para de produzir. É lógico que muitos trabalhadores, quando
chegou por aqui principalmente a soja, venderam suas terras. Então terras
que produziam mandioca, arroz, feijão, foram ocupadas por soja. Eis aí a
queda da produção familiar. [...] Tá muito difícil a vida do agricultor
familiar. O governo tem dinheiro, mas a gente não tem acesso aos
programas, não consegue comercializar os produtos. Eu confesso que muitos
trabalhadores ficaram tão desestimulados ao ponto de vir pra cidade fazer
bico e deixar suas terras, vender por uma mixaria e fazer outra coisa. Nós
somos vítimas da ausência do Estado com as políticas públicas voltadas para
o setor da agricultura familiar. Eu te confesso que se houvesse um emprego
de tecnologia na agricultura familiar e crédito à altura da gente desenvolver
as nossas atividades pra torná-las mais produtivas, poucos trabalhadores
vinham aqui pra pegar o Bolsa Família.” (Presidente do Sindicato Rural de
Santarém – grifos do pesquisador).
“Hoje a gente vive num período de muita escassez [sobre a produção
familiar na região], mas a gente tá aos poucos tentando recuperar, o que não
é muito fácil. A gente tem discutido na prefeitura a criação de arranjos
produtivos locais, a criação de polos de produção. Alguns se estabilizaram e
definiram o tipo de produção. Mas outros não foram bem planejados e não
funcionaram direito. A gente ainda tem muitas barreiras. A assistência
técnica ainda é muito precária. A nossa cultura aqui também não é uma
cultura de se organizar em cooperativa, em associação. Isso é uma coisa
meio recente. A gente aqui foi um povo muito explorado e meio que se
acostumou com isso, no sentido de vender pro atravessador e ter um
resultado imediato. Se você vai nos assentamentos, tem muitos produtos
diversificados. Tem muito cupuaçu, cará, macaxeira, doce, um monte de
coisa que as vezes fica por lá. O pessoal não tem condição de trazer tudo,
não tem transporte específico pra isso. E quando vem, naqueles ônibus e
barcos lotados, precisa desocupar e vender logo pra poder voltar pra
comunidade. Nisso, eles ficam na mão do atravessador. Não é o produtor que
dita o preço da sua produção. É o atravassador que diz: ‘te dou tanto’. As
vezes o preço não vale nem o que você gastou pra produzir. [...] Eu tinha
muita vontade de ver esse município [Santarém] crescer e valorizar essa
produção familiar que abastece a mesa do povo, que emprega mais. Você vê
a produção em grande escala, é mais máquina que trabalha. Você vai lá
numa comunidade, tem tantas pessoas trabalhando, uns trabalhando pros
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outros, braçal. Chega na época de fruta chega até a estragar porque já não
tem tanta mão de obra. [...] Mas eu vejo melhora nesses últimos dois ou três
anos na agricultura familiar. Ainda que seja pouco, pouca gente atendida,
esses programas do governo têm dado uma esperança, um exemplo de que as
coisas podem funcionar. Em 2004, 2005, eu tava deseperançosa de tudo,
porque eu penso que se a soja tivesse evoluído um pouco mais do que está,
nós teríamos sido suprimidos da agricultura familiar, porque a soja é muito
difícil, ela causa muito impacto. E agora, a gente tá tentando, aos poucos,
nesse trabalho de revitalização dos polos de produção dar um pouco de apoio
nas culturas que estão com mais dificuldade. Esse é o nosso objetivo.”
(Secretária Municipal de Produção Familiar de Santarém – grifos do
pesquisador).
“A agricultura familiar se fala muito, é um nome muito bonito, mas muitas
vezes os nossos representantes não dão a atenção necessária que precisamos,
como na parte de infraestrutura, as condições dos ramais, a falta de
assistência técnica, a falta de acesso a recursos financeiros e outras
dificuldades que a gente enfrenta aqui. E mesmo assim, com todas essas
dificuldades, a gente ainda consegue produzir. Produzir com os nossos
próprios esforços. [...] A gente aqui tem que ficar atento com a questão da
produção, porque as vezes o pessoal planta demais alguma coisa que deu
bem no outro ano e chega aqui sem planejamento. Esse ano chegou carradas
e mais carradas de abacaxi, tudo na mesma época. Daí o preço foi lá pra
baixo. Isso aconteceu também com a farinha, que no ano passado deu um
bom preço e nesse ano baixou muito. A gente tem que orientar o pessoal
nesse sentido.” (Presidente da Associação de Produtores Rurais de Santarém
– APRUSAN).

Em todos os depoimentos, foi marcante observar como uma população essencialmente
rural, que tem um histórico de envolvimento com a agricultura, venha percebendo um
contexto tão adverso em relação às atividades agrícolas. A falta de perspectivas em relação à
produção local e a velocidade com que essas famílias têm sido submetidas às mudanças
sugerem um afastamento contínuo e, talvez, irreversível de modos de vida ligados à
agricultura. Considerando o importante papel social ocupado pela agricultura de pequena
escala, tanto na produção de alimentos quanto na identidade e na fixação das famílias no
campo, seria imperativo contar com uma maior atenção das instituições públicas na mitigação
dos processos descritos anteriormente, oferecendo instrumentos de valorização e incentivo à
produção local.
11.2 Mudanças na qualidade de vida
Continuando as discussões do ponto anterior, essa categoria surgiu com o objetivo de
compreender a descrição dos entrevistados sobre as mudanças na qualidade de vida das
famílias, principalmente entre 2003 e 2011, bem como as expectativas e as demandas sobre os
fatores que têm influenciado a permanência ou saída dos indivíduos da área rural. De maneira
geral, existe uma clara percepção de melhoria da qualidade de vida entre os entrevistados em
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campo. Alguns dos informantes não exploraram os motivos exatos que os levaram a perceber
essa melhora nas condições de vida, apenas reconhecendo que a situação está mais favorável,
como nos discursos a seguir:
"A nossa vida melhorou bastante de 2003 pra cá. A gente sempre teve
vontade de melhorar, por isso tá dando certo. Se a gente fizer algo e não der
certo, tem que tentar outra coisa. O pessoal daqui desesperou e começou a ir
embora, mas não pode desistir fácil assim." (Entrevistada 5131, 62 anos).
"A situação aqui tá boa. Pra que sair?" (Entrevistado 4641, 36 anos).
“Tá tudo bem. Hoje, porque em 2003 tava feio." (Entrevistado 711, 66 anos,
quando perguntado sobre os problemas locais).
"Se o pessoal de Brasília soubesse o que esse povo sofre. Mas pelo menos
todo mundo aqui é feliz." (Entrevistado 5621, 68 anos).
“Eu tenho vontade até de chorar quando eu lembro como eu criei meus
filhos. Hoje as coisas estão muito melhores.” (Entrevistada 1962, 60 anos).
"Aqui de primeiro era ruim pra sobreviver. A pessoa tinha que dar duro pra
tirar o sustento. Agora tá bom." (Entrevistado 6912, 76 anos).

Nesse sentido, foi interessante verificar também a percepção, em algum dos entrevistados, da
expectativa de permanência na terra, o que reflete uma valorização e um apego ao espaço
rural, mesmo em um cenário adverso de manutenção do modo de vida agrícola:
“É trocar a vaca leiteira pela caixa de leite. É isso que acontece com o
homem que sai do campo." (Entrevistado 7652, 43 anos, em um exemplo de
lucidez sobre o processo de afastamento do campo – grifo do pesquisador).
"Tem muito caboclo aí que se arrepende de ter vendido a terra."
(Entrevistado 2411, 57 anos).
"Eu, vender e ficar sem a terra, como muitos aí fizeram?! Comigo não tem
negócio!" (Entrevistado 1341, 68 anos).

No entanto, a maioria dos informantes que desenvolveu essa temática destacou que tal
melhora se justifica por dois motivos, principalmente. O primeiro é o maior acesso a fontes de
renda e bens de consumo, o que suporta a afirmação da hipótese B1, sobre a associação entre
melhoria de qualidade de vida e estabilização da renda e maior acesso a bens de consumo. Os
trechos a seguir sustentam tal constatação:
“A vida aqui melhorou uns 30% porque o prefeito deu mais emprego na
prefeitura" (Entrevistada 6941, 38 anos, sobre as maiores oportunidades de
trabalho em Belterra).
"A vida melhorou, porque naquele tempo ninguém era aposentado"
(Entrevistado 7742, 96 anos, sobre a melhoria da qualidade de vida após a
contemplação com a aposentadoria).
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“Melhorou muito aqui na região. Antes era pobre demais esse lugar."
(Entrevistado 1341, 68 anos).
"Hoje tem mais facilidade pra por a mão num trocadinho. Antes era difícil.
Em 2003, você não via uma moto por aqui. E não é só que foi criado mais
emprego, mas hoje todo mundo tem uma bicicleta nova, uma moto. A
situação melhorou muito pra todo mundo. Hoje só passa necessidade se
quiser, se enfiar o dinheiro na cana." (Entrevistado 4141, 52 anos).

E o segundo é pelo desenvolvimento das condições de infraestrutura, tanto das residências
quanto dos serviços públicos, com destaque para a energia elétrica e água, como
exemplificam os discursos adiante:
"A melhoria aqui é a energia, a água, o ônibus na porta. A agricultura não
melhorou nada. Pra tirar um produto bom precisa de veneno agora."
(Entrevistado 1611, 69 anos, quando perguntado sobre o que melhorou ou
piorou nos últimos anos).
"Pra sair daqui, só quando eu morrer! Na cidade eu não moro. Até os antigos
estão voltando. Antes não tinha água, nem energia. Agora melhorou muito.
Como diz a moda, é quilombola, né?" (Entrevistada 741, 63 anos, que vive
em uma área demarcada como quilombola, sobre a melhoria da qualidade de
vida e a fragilidade dessa classificação “oficial”, na qual nem os próprios
moradores se reconhecem).
“De 2003 para cá mudou muito, melhorou muito. Antes as casas eram tudo
de madeira, agora é de alvenaria, não tinha transporte, hoje todo mundo tem
moto.” (Entrevistado 2411, 57 anos).
“Hoje praticamente todo mundo come o que quer. Todo mundo come carne.
A menina veio com um pacote de bolacha. Antes a gente não podia comer
essas coisas. Até acho que tem gente passando fome, mas é porque não
querem trabalhar.” (Entrevistado 1341, 68 anos).
"Se eu tivesse mais condições eu terminava a casa. Fazia um comércio. Hoje
tá mais fácil de comprar." (Entrevistado 4641, 36 anos).

Dessa forma, observa-se uma percepção geral de melhoria da qualidade de vida entre a
população em estudo, mas que está completamente dissociada das condições das atividades
agrícolas. Nesse sentido, em médio e longo prazo, é muito provável que se reforce o
sentimento de afastamento e a diminuição das expectativas em relação a essas atividades.
Como consequência, a tendência é que a agricultura perca espaço e passe ser menos
considerada no processo de tomada de decisão das famílias quanto à alocação de trabalho e
recursos na região em estudo.
11.3 Condições da infraestrutura pública
Conforme destacado no item anterior, as condições da infraestrutura local têm
influenciado positivamente a permanência dos produtores nas áreas rurais. Contudo, é
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necessário diferenciar os tipos de infraestrutura. O maior acesso à água e energia melhorou as
condições de abastecimento das UDs e multiplicou as possibilidades de consumo, como
apontam os discursos dos entrevistados:
"Nós tamo na 'cidade' agora! Quando a gente veio não tinha nada"
(Entrevistada 1962, 60 anos, sobre a melhoria da infraestrutura na região do
lote).
"De 2003 pra cá melhorou as coisas na comunidade. Agora tem água
encanada, ônibus." (Entrevistado 211, 54 anos).
"Isso aqui era cheio de família. Aí, depois de 1980, saíram por causa da
escola dos filhos. Hoje tão tudo arrependido, porque hoje aqui tem escola,
água, energia, ônibus. A vida melhorou aqui por causa da energia. Antes eu
só comia carne salgada" (Entrevistado 3551, 50 anos).
"Quando passou a energia os aposentados já tavam tudo com as geladeiras e
DVD esperando." (Entrevistado 742, 36 anos, sobre a expectativa da ligação
da energia e o poder aquisitivo dos aponsentados, que tinham mais
condições de adquirir esses equipamentos).
"Depois dessa energia e água, o povo voltou tudo lá no Tiningú."
(Entrevistada 833, 55 anos, sobre os fatores que têm motivado a
permanência e/ou retorno da população à área rural, confirmando outras
observações de campo).
"Só o que melhorou foi a energia." (Entrevistado 3232, 66 anos, sobre as
melhoras observadas na região - energia chegou em outubro de 2010).

Mesmo com a melhoria verificada a partir do acesso à energia elétrica, a qualidade do
serviço foi questionada por alguns informantes, principalmente em função das interrupções no
fornecimento, como exemplificam os trechos a seguir:
"Aquele programa devia chamar 'luz falta para todos'." (Entrevistado 1641,
65 anos, sobre a condição da energia no lote – grifo do pesquisador).
"A luz chegou aqui em 2010, mas falta muito. Eles nem vêm aqui fazer a
medição" (Entrevistado 1962, sobre os problemas da energia, que inclusive
faltou durante a entrevista).
"Eu queria aumentar a horta, mas a energia aqui não ajuda." (Entrevistado
7721, 62 anos, sobre as limitações da infraestrutura para investir na
produção).

Por outro lado, da mesma forma que o maior acesso à energia e água tiveram um
impacto fortemente positivo na percepção das famílias entrevistadas, as condições das
estradas e dos transportes tiveram um resultado fortemente negativo. Lembrando que a
situação dos ramais, dos quais dependem os produtores locais para escoar a produção, foi um
dos fatores apontados como os que mais têm contribuido para o afastamento das famílias das
atividades agrícolas. Isso já havia sido apontado nos dados categorizados a partir dos
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questionários, onde os entrevistados apontaram a condição das estradas como o principal
problema, entre uma lista de opções previamente estabelecidas (ver páginas 127 e 128). Os
depoimentos a seguir contextualizam a escala desse problema para a população local:
"Se o governo não tiver a misericórdia de arrumar essa estrada no verão, no
inverno vai ficar pior. A gente vai ficar ilhado. E sai dinheiro pro Sairé
[festival local], pra coisa que não tem futuro, e nada pra estrada. Como é que
o colono vai mandar coisa pra cidade se não tem estrada? Aqui, no inverno,
fica sem condição até de receber o dinheiro da gente." (Entrevistada 5652,
68 anos, sobre a dificuldade de acesso à cidade para receber a aposentadoria
nos período das chuvas).
"Muita produção é perdida por causa da estrada." (Entrevistado 4552, 53
anos, quando perguntado sobre os principais problemas locais).
"Esse ano, no inverno, as meninas chegaram a perder mais de mês de aula."
(Entrevistada 5911, 62 anos, apontando os efeitos das chuvas e da condição
dos ramais).
"Nunca consegui montar uma cooperativa. As estradas são muito ruins."
(Entrevistado 751).
"Essa estrada eles arrumam, mas não faz direito. Eles só raspam, mas depois
vem os madeireiros com os caminhões cheio de pau, porque tem muito pau
aí pra dentro, e aí estraga tudo denovo." (Entrevistada 5641, 37 anos).
"Transportar o arroz e as outras coisas é difícil. Tem época de inverno que a
gente ainda produz alguma coisa, mas como é que vai mandar pra cidade?"
(Entrevistada 5911, 62 anos, sobre a dificuldade imposta à agricultura por
conta da condição das estradas).
“O principal problema é a estrada. Se o boi falasse, ele até reclamaria de
subir a ladeira.” (Entrevistado 3551, 50 anos, destacando, com bom humor, a
dificuldade de transporte na região).

Ao promover o maior acesso à água e energia elétrica, mas não melhorar a condição dos
ramais, as instituições públicas estão contribuindo para a redução das perspectivas quanto às
atividades agrícolas, ainda que seja difícil descrever o exato papel das estradas frente a todo o
cenário de afastamento da agricultura. Nesse sentido, o estabelecimento de um programa
contínuo de manutenção dos ramais por parte do goveno local poderia ao menos aumentar as
expectativas quanto ao retorno dos investimentos e permitir um planejamento mínimo das
atividades por parte dos produtores.
11.4 Papel dos benefícios sociais
Conforme observado nos dados quantitativos sobre a renda, uma boa parte dos
rendimentos mensais familiares em 2011 passou a ser composto por benefícios sociais,
especialmente a aposentadoria rural. Nesse sentido, os entrevistados foram indagados sobre a
importância dessas novas fontes de renda para a composição do orçamento doméstico, bem
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como sobre os possíveis efeitos desses rendimentos para outras atividades da UD e para a
região como um todo.
Os informantes deram ênfase nos efeitos da aposentadoria rural, do Bolsa Família e do
salário-maternidade, que se refere a um benefício de um salário mínimo mensal que as mães
contribuintes da previdência social recebem durante quatro meses após o nascimento dos
filhos. O papel conferido a esses benefícios percorreu um gradiente de considerações, desde
visões mais positivas, reconhecendo a importância da renda extra para a manutenção das
famílias, até uma visão mais negativa, que reflete experiências locais e um discurso de parte
da mídia mais conservadora, de desqualificação do Bolsa Família e correlação entre os
benefícios sociais e o afastamento do trabalho. Uma parcela significativa dos entrevistados em
campo, inclusive, fez uma associação direta entre o recebimento dos mesmos e a redução das
atividades agrícolas na região, destacando consequências negativas da aplicação dos
programas, conforme apontam os trechos a seguir:
"Eu sou contra o Bolsa Família. Eu criei 9 filhos e nunca precisei disso.
Você vai nessa vila aqui, 3 ou 4 horas da tarde, o povo tá tudo sentado
debaixo da árvore. Povo preguiçoso! Eu não quero parar de trabalhar. Todo
mundo tem que trabalhar. Eu sou revoltado com isso aí. Deu uma preguiça
no povo!" (Entrevistado 4552, 53 anos, quando perguntado sobre o Bolsa
Família).
"Com o Bolsa Família, teve gente que parou de trabalhar mesmo. Falta
exemplo." (Entrevistada 9001, 68 anos).
“Antes os carros [ônibus] saim se quebrando de tanta coisa que tinha dentro
[produção] e não tinha condição de botar mais [para vender na cidade]. E
hoje, meu amigo, o cara que embarca no ônibus só vai com o cartãozinho pra
tirar o Bolsa Família, ou que seja tirar o aposento. Eu acho triste. Pra mim é
uma tristeza. Porque eu tô vendo que daqui uns dias, nosso município só vai
sobreviver de bolsa disso, bolsa daquilo. Pra mim é uma tristeza. Eu criei
minha família no trabalho.” (Entrevistado 7652, 43 anos).
"Os incentivos do governo foram tão bons que o povo parou de trabalhar.
Antes o caboclo trabalhava o ano inteiro pra comprar uma bicicleta. Hoje
isso aqui parece uma revenda de moto." (Entrevistado 4052, 58 anos).
"Faz uns 2 anos que não vende feijão da várzea. O peixe também diminuiu.
A gente percebe que o pessoal da várzea se acomodou." (Entrevistado 2411,
57 anos, indicando possíveis efeitos dos benefícios sociais na produção).
"Depois que apareceu esse negócio de Bolsa Família, auxílio-maternidade, a
agricultura aqui acabou." (Entrevistada 121, 36 anos).
"Tem gente aqui nessa comunidade que não cria nem uma galinha"
(Entrevistado 5731, 59 anos, sobre a acomodação de alguns dos vizinhos).
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"Lá em São Paulo todo mundo trabalha, né? Não é igual aqui não, moço.
Aqui tem um monte de vagabundo. Tem gente aqui que se escapa só com o
Bolsa Família. O que que é isso?! Eu criei meus filhos no trabalho! Esses
cabra mais novo não fazem o que a gente fazia não. Esses meninos não tem
coragem, eles não sabem o que é sofrimento. Hoje eles têm tudo na mão e
têm preguiça de trabalhar." (Entrevistada 5652, 68 anos, reproduzindo o
discurso sobre os efeitos do Bolsa Família na redução do trabalho rural).
"Tem muita gente que diz que quando chegou a energia chegou também a
preguiça. Quem que ia passar o dia todo assistindo novela e desenho antes,
que não tinha energia? Pelo menos aqui na nossa comunidade é assim. Uns
recebem o Bolsa Família. O governo deu isso pra todo mundo. Outros
recebem o seguro-defeso na época que não pode pescar. Outros fazem filho e
recebem o salário-maternidade. Tá todo mundo dependendo do governo."
(Entrevistado 742, 36 anos, sobre o modo de subsistência das famílias da
comunidade em que vive).
"O que mais a gente vê é cabloco se sustentando nas costas da mulher e dos
pais aposentados." (Entrevistada 5131, 62 anos, apontando o afastamento do
trabalho a partir do recebimento de novas fontes de renda).
“Tem um monte de jovem aí, com as mulher tudo buchuda, de 14, 15 anos,
esperando ajuda do governo, mas não quer ir pro assentamento, porque lá
tem que trabalhar. Tem menina aqui com 14 anos que não sabe ler, com filho
nos braços, por causa desse auxílio-maternidade. O povo aqui engravida para
fazer metade da casa, aí depois engravida de novo para terminar. Fica
falando que um ano vai ter um filho para comprar uma moto, outro ano vai
ter um filho para fazer não sei o quê.” (Entrevistado 761, 62 anos, indicando
as consequências dos benefícios oferecidos pelo governo).
"Depois que aposentou, parou tudo por aqui." (Entrevistado 6537, 70 anos,
sobre as atividades agrícolas no seu lote).

Houve ainda uma parcela dos entrevistados que reconheceu a importância dos
benefícios, mas destacou injustiças quanto às famílias atendidas e à destinação do dinheiro, e
até mesmo aspectos comportamentais da população da região, que sugeriram que a simples
transferência de renda não resolveria os problemas das famílias locais. É importante ressaltar
que esse tipo de discurso surgiu mesmo entre as famílias que se declararam beneficiárias dos
programas de assistência. Os trechos a seguir exemplificam esse ponto:
"O homem do campo nunca mexeu com dinheiro. Aí fica por aí se
estrepando mesmo. Tem governo que pode por Bolsa Família, Bolsa Escola,
Bolsa Gás, que não vai adiantar nada. O cabra nunca vai sair do
barraquinho.” (Entrevistado 7652, 43 anos, sobre as características dos
homens do campo no trato com o dinheiro).
"Tem muita gente fraca, mole, que fica esperando coisa do governo. Aí não
vai pra frente. Se o governo me oferecer um salário mínimo pra parar de
trabalhar, eu não quero. Eu tenho muita força pra trabalhar" (Entrevistado
4141, 52 anos, sobre pessoas que deixam de trabalhar com auxílios do
governo).
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“Para quem não tem emprego, o Bolsa Família ajuda muito. Mas tem gente
que não tem coragem de ir trabalhar, quer tudo na mão.” (Entrevistado 3433,
59 anos).
“Eu sei que tem muita gente que merece o BF, mas tem muitos que não! A
mulher vai receber o dinheiro, e eles ficam bebendo.” (Entrevistado 432, 69
anos).
“Tem gente que não tem precisão de receber benefício e tá recebendo,
bebendo, jogando.” (Entrevistada 1611, 60 anos).
"O governo deu as máquinas e tudo, mas ninguém planta. Nem o presidente
da comunidade! Lá na Boa Esperança é tudo bonitinho. Parece um bairro de
Santarém. Mas lá o pessoal gosta de trabalhar" (Entrevistado 742, 36 anos,
sobre a diminuição das atividades agrícolas na comunidade, mesmo com
apoio do governo, fazendo uma comparação com outra comunidade da
região).
"Tem gente aí que pega o Bolsa Família e vai tomar umas gelada. Mas isso é
um ou dois." (Entrevistado 211, 54 anos).
"Eu não acho que as meninas engravidam só por causa disso [saláriomaternidade]. Não é todo mundo que tem condição de pagar o sindicato [e
ter direito ao benefício]. Pode até ter uns que pensam assim, mas a maioria
não" (Entrevistada 4933, 40 anos, sobre o salário-maternidade. As mulheres
precisam pagar o sindicato durante 10 meses antes da gravidez para solicitar
o benefício e preencher uma ficha fornecida pelo delegado local da
organização, quando constatada a gravidez, para dar entrada no pedido).

Houve também, entre os entrevistados, os que perceberam apenas os efeitos positivos
do recebimento dos benefícios, refletindo uma superação do cenário de vulnerabilidade e
baixa renda em 2003, conforme já apontaram os dados quantitativos. Nesses casos, destacouse a valorização do atingimento de um nível mais alto de segurança alimentar e uma
associação à melhoria geral da qualidade de vida na região, com a estabilização dos
rendimentos no panorama registrado em 2011, o que também colabora para a confirmação da
hipótese B1, associando qualidade de vida e aumento da renda. Os discursos a seguir
fundamentam essa constatação:
"Foi um plano muito bom esse do governo, da aposentadoria. É uma benção
pros idosos, pros aleijados. Eu não posso trabalhar mais, mas eu digo pro
meu filho que se ele quiser plantar um arroz, me fala que eu ajudo."
(Entrevistada 5911, 62 anos, sobre os benefícios da aposentadoria e a
possível aplicação do dinheiro na agricultura).
"Quase todo mundo recebe o Bolsa Família por aqui. Melhorou a vida do
pessoal." (Entrevistado 4641, 36 anos).
"A Dilma [presidente] aumentou o Bolsa Família. Isso foi muito bom pra
gente." (Entrevistada 3151, 39 anos, sobre aumento do valor repassado pelo
programa algumas semanas antes da realização da entrevista).
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"Depois do Bolsa Família melhorou demais. Hoje os moleques comem
bolacha! Bolsa 'esmola', que nem diz esse povo mal agradecido."
(Entrevistada 1962, 60 anos, elogiando o programa e criticando as pessoas
que reclamam do valor do benefício).
"Graças a Deus que a gente tem essas rendas [Bolsa Família e
aposentadoria]. Senão, Deus defenda. Não sei o que ia ser da gente pra ter as
coisas aqui em casa." (Entrevistada 5641, 37 anos, quando questionada da
baixa renda da agricultura e da subsistência da família).
"O dinheiro do Bolsa Família é pouquinho, mas serve pra tudo."
(Entrevistado 3551, 50 anos).
"O Bolsa Família era bom, dava uma ajudinha pras coisas aqui de casa. Foi
ruim parar de receber." (Entrevistada 6911, 44 anos).

Alguns informantes, no entanto, deixaram claro um cenário de forte dependência dos
benefícios para a subsistência da família. Esse tipo de discurso surgiu com mais força em UDs
que demonstraram algum tipo de dificuldade ou desestruturação quanto à disponibilidade de
mão de obra familiar, como o falecimento do marido ou ausência dos filhos mais velhos. Tal
contexto reflete uma questão delicada que emergiu no presente trabalho, sobre a diferenciação
entre uma suposta acomodação das famílias frente aos benefícios oferecidos pelo governo e as
dificuldades em acessar outras fontes de renda frente às barreiras que o desenvolvimento da
atividade agrícola têm enfrentado na região. Os trechos a seguir refletem esse cenário:
"Antes da aposentadoria era só trabalhando na roça, ou trabalhando pros
outros. Tinha que plantar arroz, milho, mandioca. Só assim que dava pra
sobreviver." (Entrevistada 5641, 37 anos, quando questionada das atividades
antes da aposentadoria. Essa é uma resposta importante para evidenciar
mudança da relação com a agricultura após a entrada de novas fontes de
renda – grifo do pesquisador).
"Se eu não fosse aposentada eu tinha morrido de fome" (Entrevistada 2413,
83 anos, com muita clareza, registrando a importância da aposentadoria rural
para uma senhora que vive sozinha, com pouco apoio da família).
"Não quero ficar nem um minuto de hora sem o meu dinheiro. Eu quero é
que Deus aumente mais!" (Entrevistada 5641, 37 anos, sobre o Bolsa
Família).
“Antes a gente sobrevivia só do roçado. Agora é só da aposentadoria.”
(Entrevistada 2732, 72 anos).
"Eu pago o sindicato porque mulher nova engravida e aí recebe."
(Entrevistada 3811, 34 anos, sobre o auxílio maternidade, quando
questionada sobre o pagamento mensal ao Sindicato rural).
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"Era meu ganho! Aqui tá todo mundo recebendo, menos eu! É por sorte..."
(Entrevistada 3811, 34 anos, evidenciando a dependência do Bolsa Família,
que deixou de receber poucos meses antes da entrevista – grifo do
pesquisador).
"70% dessa comunidade tá aposentada. Se a pessoa tem algo pra se manter,
aqui é muito bom. Aqui, quem não vive de aposentadoria, vive de Bolsa
Família." (Entrevistado 5621, 68 anos, sobre as fontes de renda das famílias,
excluíndo a agricultura da lista).

Entre os entrevistados fora das áreas rurais, o papel dos benefícios sociais também foi
marcante nos discursos. Observou-se a mesma lógica de caracterização polarizada, variando
entre uma valoração positiva, que refletiria a melhoria da qualidade de vida e um maior
acesso a bens de consumo, e uma valoração negativa, que representaria o afastamento do
trabalho e a redução da produção agrícola. A diretora de um dos principais supermercados que
abastecem a população rural, por exemplo, percebeu a importância da renda dos aposentados,
pensionistas e beneficiários do Bolsa Família, mas viu um aumento geral da inadimplência
associada a maior obtenção de crédito por conta desses benefícios. Ela observou, inclusive,
uma redução no número total de clientes devido ao alto grau de endividamento por conta da
dificuldade das famílias em quitar essas dívidas. A entrevistada associou ainda um aumento
do consumo, do comodismo e do número de crianças como resultado direto da obtenção do
Bolsa Família, principalmente pelo grande número de pessoas sem estudo, o que propiciaria
um cenário de comodismo. Já o dono de outro supermercado considerou que os benefícios
sociais oferecidos pelo governo têm respondido por boa parte da economia de Santarém. Isso
tem gerado um panorama de dependência entre os beneficiários. Segundo ele, é comum ouvir
a afirmação: “construí minha casa só com o dinheiro do Bolsa Família”. O entrevistado
reconhece ainda uma mudança de comportamento de consumo, na qual haveria um grande
papel dos benefícios sociais. Nesse sentido, ele percebeu o mesmo contexto de aumento de
endivadamento, sendo que muitos clientes têm o nome sujo em função de não saber lidar com
o dinheiro vivo. Ele vê ainda má fé das financeiras, ao enganar os aposentados. Dessa forma,
o volume do comércio no supermercado parece estar correlacionado com a disponibilidade de
crédito e tem piorado com o cenário de endividamento, ainda que ele tenha demonstrado o
desejo de expandir o supermercado, o que ainda não fez por falta de espaço no local aonde
está instalado. Conforme afirmou:
“Na minha infância, só se comprava óleo e sal na cidade. Hoje eles
[moradores das áreas rurais] compram de tudo. Mas é só na época de
pagamento. Eu tenho oito dias de vendas altas e 22 dias de sobrevivência.
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Fica difícil trabalhar assim. E isso aconteceu depois desses empréstimos pros
aposentados.”

As entrevistas realizadas com os responsáveis pelos supermercados chamaram a
atenção para a questão do endividamento das famílias beneficiárias. Uma busca pelos
depoimentos das famílias entrevistadas em campo também registrou o surgimento desse tema,
como apontam os trechos abaixo:
"As financeiras passam aqui na comunidade do planalto também!"
(Entrevistado 7722, 58 anos, sobre as empresas que oferecem empréstimos e
que atuam nas comunidades da várzea, do planalto e fazem propaganda na
Rádio Rural).
"Eles passam direto aqui." (Entrevistada 3831, 48 anos, sobre as empresas
que oferecem financiamento).
"Eu tô pagando cartão de crédito que eu nem sabia que vinha quando eu fiz o
empréstimo. Eles me enganaram." (Entrevistado 151, 76 anos, sobre a
atuação das financeiras – grifo do pesquisador).
"Eu não queria fazer não, mas a mulher caiu em cima de mim." (Entrevistada
5652, 68 anos, sobre a insistência dos promotores de empréstimo).

Isso levou à tentativa de entrevistar os responsáveis pelas financeiras que atuam na
região de Santarém, para investigar o efeito do aumento do número de famílias atendidas e a
forma de atuação de tais instituições. Das três empresas especializadas nesse tipo de serviço
na cidade, apenas uma aceitou realizar uma entrevista durante o período em que o pesquisador
esteve em campo. Ainda assim, o gerente entrevistado preferiu não oferecer muitas
informações sobre os números da empresa e o funcionamento dos empréstimos. De qualquer
forma, conforme apontado pelos responsáveis pelos supermercados, foi possível registrar o
crescimento da demanda por crédito pessoal, especialmente associado aos benefícios de
aposentadoria e pensão:
“Aumentou sim a procura por crédito na loja. A gente teve um crescimento
de uns 10% em relação a 2010. Mas aumentou também a inadimplência do
pessoal. Mesmo assim ainda tem muita gente que sabe controlar o dinheiro.”
“Os aposentados aproveitam muito quando tem reajuste no benefício. Uns
40% da nossa procura é referente aos aposentados. Mas a maioria, uns 80%
dos clientes, vem da cidade mesmo.”

Um dos entrevistados fora da área rural foi um economista com grande experiência na
cidade, presidente de uma ONG local e professor universitário. Ele registrou também um
aumento da atividade econômica local entre a população de mais baixa renda, que pode ser
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atribuído em grande parte à instituição dos benefícios sociais. No trecho a seguir, o
entrevistado destaca o efeito do Bolsa Família sobre a construção civil e a aquisição de
motocicletas – despesas que apareceram com destaque também nos dados quantitativos:
“O setor de construção civil cresceu 131% em 2010 em Santarém. Muito
disso é por conta desses benefícios, como o Bolsa Família. O índice de
motorização também cresceu muito. Hoje, com R$ 38 de parcela você
consegue comprar uma moto. Com o dinheiro que a pessoa tira do Bolsa
Família, dá pra comprar. Isso reduziu também o número de passageiros no
transporte público do município. A gente percebe que as casas da periferia
estão tomando outro formato. As casas, que antes eram de madeira, agora
estão sendo feitas em alvenaria. Você já andou pela periferia de Santarém?
Já foi na Nova República? O cenário hoje é totalmente diferente.”

Voltando à questão da relação entre o trabalho e a concessão dos benefícios, foi
possível constatar opiniões antagônicas também entre alguns dos atores que estão em contato
direto com as populações rurais beneficiadas. Um dos entrevistados foi o diretor da Rádio
Rural de Santarém, que também é Padre da Igreja Católica e tem um longo histórico de
atuação junto às populações de pequenos produtores rurais do interior do Pará. Em sua
opinião, os benefícios sociais não estão afastando a população local do trabalho, devido
principalmente ao baixo volume de recursos disponibilizados, conforme pode ser observado
no trecho a seguir:
“Eu não concordo que o Bolsa Família e a aposentadoria rural estão fazendo
o pessoal parar de trabalhar. É tão pouquinho o recurso. Era pra garantir café
da manhã, almoço e janta pra uma família de cinco filhos. Com R$ 145 [por
mês] não dá nem pra garantir o café da manhã! O Bolsa família não é
solução de nada. Ele é só uma ilusão de melhoria.”

Essa opinião é compartilhada pelo presidente do Sindicato Rural de Santarém,
instituição que representa mais de 16.000 agricultores na região e é responsável pela maior
parte do processamento dos pedidos de aposentadoria para os trabalhadores rurais. O
entrevistado destacou a continuidade do trabalho entre os beneficiários, como exemplifica o
trecho a seguir:
“Há quem diga que a aposentadoria, o Bolsa Família, o salário-maternidade,
deixaram o pessoal mais preguiçoso, mas não é verdade. Se você for lá na
colônia, visitar os trabalhadores, o pessoal tá trabalhando. As vezes é o
aposentado quem tá trabalhando. Quem recebe o Bolsa Família tá
trabalhando. Às vezes até os filhos dessas pessoas que recebem, quando não
estão na escola, estão na roça.”

Por outro lado, a gestora do Programa Bolsa Família em Santarém e a assistente social
chefe do município, que administram toda a estrutura de cadastramento entre as mais de
21.000 famílias beneficiadas na cidade, destacaram um cenário oposto. Quando questionadas
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sobre os efeitos do programa entre a população rural de Santarém, as entrevistadas apontaram
um processo de acomodação e afastamento do trabalho agrícola, não só como consequência
do Bolsa Família, mas também do salário-maternidade. Elas ressaltaram inclusive o
oferecimento de cursos de capacitação por parte do governo, os quais não seriam frequentados
pelos beneficiários por um receio de deixar de fazer parte do programa. Os trechos a seguir
sustentam essa interpretação:
“O povo aqui tá consumindo mais coisa da cidade, mas acho que tá
diminuindo a produção também. Tem gente que acomoda. Mas acho que é
até uma questão cultural, né? O pessoal que é mais indígena parece que tem
menor intenção de acumular as coisas. Então, as pessoas se acomodam com
o benefício e diminuem o trabalho. Os imigrantes do sul tem outro jeito. Eles
tem outra visão de mundo. Mas a gente fala também pra eles tomarem
cuidado com o que vão gastar, pra não se endividar. A gente até sugere que
gaste com alguma coisa que gere dinheiro. Fala pra comprar um motor,
alguma coisa que ajude a trabalhar e reverta pra produção. Porque o Bolsa
Família, de repente acontece alguma coisa que a família sai dos critérios. E
aí, como é que vai fazer?”
“Tem muita gente que tá vivendo só desse dinheiro [benefícios]. Mas não era
pra ser assim. Eles tinham que estar investindo na educação dos filhos,
melhorar de vida. Mas tem mãe que chega aqui e fala até que vai tirar o filho
da escola se bloquear o benefício, você acredita? E se de repente o governo
decide acabar com esse benefício? Vai ter muita gente desesperada por aqui.
Tem gente que deixou de plantar por causa do benefício do Bolsa Família,
porque acha que isso é suficiente pra mantê-los. Mas não é. A gente sabe que
não é. Tem gente que se acomodou. A gente espera que o governo melhore o
programa.” (Grifo do pesquisador).
“O auxílio maternidade aqui na zona rural também é uma coisa delicada.
Você vai encontrar mulher com 15, 20 filhos. A mulher engravida porque
vai comprar a geladeira, o terreno, construir a casa. Nunca é por causa da
criança. Como é que você vai cuidar de tudo isso? Quem começa a cuidar
são as meninas mais velhas, não tem jeito. E aí, quando elas tão com 12, 13
anos, já começam a sair de casa, procurar um companheiro pra sair daquela
vida de sacrifício.”
“O programa tem cursos de capacitação para ajudar o pessoal a sair do Bolsa
Família. Mas o pessoal tem medo. Tem medo de começar a trabalhar e
perder o benefício. Tem gente que prefere ficar nessa dependência do que
sair desse estado de vulnerabilidade. Quando tem o curso é até difícil
completar as turmas. Isso tinha que ser uma condicionalidade!” (Grifo do
pesquisador).

Esse processo de acomodação foi explorado com muita precisão por um dos
entrevistados na cidade, que é responsável por um instituto cultural em Santarém e
pesquisador aposentado da EMATER local. Ele ofereceu um panorama mais complexo, com
uma contextualização histórica, sobre alguns dos fatores que afastam a população local do
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trabalho agrícola e as possíveis consequências dos benefícios para as atividades produtivas.
Cabe destacar a importante reflexão oferecida pelo entrevistado sobre a autonomia das
famílias beneficiadas, conforme aponta o trecho a seguir:
“Essas bolsas não levam quem recebe a ganhar autonomia. E, muitas vezes,
no campo, o cara dá uma relaxada na parte produtiva. Então, ele tem ali
aquele dinheirinho no final do mês. E eu nem acredito que seja preguiça,
mesmo. É uma falta de ambição. Eles não são empreendedores. Eles não
aprenderam a lidar com o dinheiro, a multiplicar o dinheiro. Se eles tiverem
o mínimo pra se manterem vivos pra eles está bom. Porque isso acontecia
também quando eles não tinham o Bolsa Família e viviam do trabalho deles,
exclusivamente. Eles faziam uma produçãozinha durante 15 dias e então eles
paravam até acabar aquele dinheiro, para aí, produzir mais. Então, eu acho
que o Bolsa Família não vai levar ninguém a ficar autônomo. A um dia eles
dizerem que não precisam mais do Bolsa Família. Porque outros programas
que dariam o suporte para essa libertação, essa autonomia, eles não são
implementados. Então eu não vejo esse programa como uma coisa boa para
o país, como um todo. Ele é bom para que recebe. Esses programas deveriam
vir acompanhados de capacitação para o trabalho, desenvolvimento humano,
assistência técnica, crédito, estudo de mercado, uma cadeia de coisas. São
elos de uma cadeia que deveriam fazer o desenvolvimento da família junto a
um desenvolvimento rural sustentável. Não adianta resolver só um lado e
esperar que tudo seja resolvido em função dessa ação isolada, particular.”

Na entrevista com o Secretário Nacional de Renda e Cidadania, responsável pelo
Programa Bolsa Família em nível nacional, surgiu o reconhecimento da necessidade de
complementação entre os programas de assistência às populações rurais, justamente para a
promoção da autonomia. Foi possível observar também que o representante do Governo
Federal não assume a expectativa de reinvestimento da renda do programa em atividades
produtivas, já que o objetivo principal do benefício seria retirar as famílias de uma situação de
vulnerabilidade e garantir um cenário de segurança alimentar. O trecho da entrevista a seguir
apoia essa interpretação:
“O cadastro único e o Bolsa Família são portas de entrada a uma série de
outros benefícios que podem ser acoplados a isso. Existe uma discussão
sobre as condicionalidades desde o início do programa e agora um debate
mais intenso em relação a outros serviços e outras oportunidades que têm
que ser acopladas ao benefício, especialmente em áreas rurais. Toda a nossa
lógica agora é de integração de políticas. Os beneficiários do Bolsa Família
são prioritários para receber o Bolsa Verde, por exemplo. Então, todo o
debate que tem sido feito sobre inclusão produtiva hoje tem apontado que o
Bolsa é um seguro interessante pra quem tá na área rural, já que a perenidade
da renda tem efeitos muito positivos, inclusive em relação à tomada de risco
dessas famílias de assumirem outras atividades a partir do Bolsa. No Norte,
talvez isso não seja tão claro por conta da suas especificidades, mas no
Nordeste, no sertão, esse é um efeito bastante interessante. Mas desse mundo
do rural Norte, a gente ainda tem pouca informação. Agora, a renda do Bolsa
pra investimento, sinceramente, eu não tenho muito essa ilusão. O benefício
é muito pequeno. Imaginar que isso aí vai ser o elemento de investimento é
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difícil. Abre até algumas possibilidades de crédito, mas o crédito voltado ao
consumo.”

Conforme observado nos discursos dos entrevistados, de maneira geral, existe o
estabelecimento um cenário paradoxal para o papel dos benefícios sociais, que transita entre a
melhoria da qualidade de vida da população em estudo e um processo de afastamento do
trabalho agrícola. No entanto, como já foi discutido em capítulos anteriores, a agricultura de
pequena escala tem enfrentado uma grande variedade de adversidades na região em estudo,
desde as dificuldades decorrentes da própria atividade agrícola (concorrência com grandes
produtores, queda de preço, falta de assistência técnica, surgimento de pragas, dificuldade de
comercialização, entre outros), até a concorrência com atividades externas, que têm atraído
parte da mão de obra local com rendimentos melhores. Nesse sentido, é muito difícil
mensurar um conceito subjetivo como a “acomodação” e conferir algum peso específico aos
benefícios sociais. De qualquer forma, não chega a ser surpreendente que a população
atendida reduza a carga de trabalhos mais pesados e menos rentáveis ao garantir a
subsistência e as expectativas de consumo da UD, considerando que a entrada dos benefícios
sociais, principalmente a aposentadoria e as pensões, aumentaram consideravelmente a
capacidade de consumo das famílias.
11.5 Oportunidades no mercado de trabalho
Conhecer a percepção da população em estudo sobre as condições e oportunidades no
mercado de trabalho pode ser mais um importante indicador sobre as perspectivas para a
agricultura familiar na região, já que os indivíduos envolvidos em atividades fora do lote
representam uma menor disponibilidade de mão de obra para os trabalhos agrícolas. Além
disso, geralmente seus rendimentos são maiores do que os advindos da agricultura, o que mais
uma vez colabora para direcionar as expectativas das pessoas para longe do trabalho com a
terra. Conforme observado nos dados quantitativos, apenas 20,48% das famílias declararam
contar com indivíduos que recebiam salários em 2011. Essa baixa proporção se refletiu nos
dados qualitativos, já que poucos informantes abordaram especificamente esse assunto
durante as entrevistas. Quando a entrevista era conduzida a essa tema pelo pesquisador, era
comum a conversa se redirecionar para as dificuldades com a agricultura, que justificariam a
busca de trabalhos fora. Esse fato colaborou para que a categoria das condições da agricultura
registrasse tantos depoimentos. Entre as pessoas que mencionaram diretamente o mercado de
trabalho, houve uma divisão entre percepções positivas e negativas. Alguns dos entrevistados
veem melhora nas oportunidades de emprego, especialmente associadas à funções públicas,
como indicam os discursos a seguir:
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"O mercado de trabalho tá melhorando por aqui." (Entrevistado 4641, 36
anos).
"O emprego, pra gente aqui, tá bom. Meu filho trabalha na prefeitura."
(Entrevistado 6813, 65 anos, apontando a dependência do emprego público).
"A vida aqui melhorou uns 30% porque o prefeito deu mais emprego na
prefeitura" (Entrevistada 6941, 38 anos, sobre as maiores oportunidades de
trabalho em Belterra).

Um dos entrevistados resgatou a discussão sobre o afastamento do trabalho formal,
mencionando o desinteresse das pessoas de sua comunidade mesmo com a oferta gratuita de
cursos pelo governo:
"Tem muitos aí que terminaram o 3° ano [do Ensino Médio] e ficaram. As
vezes aparece oferta de trabalho, mas ninguém quer sair. Ficam aí pegando
açaí. Veio um curso uma vez pra eletricista e encanador, de graça, pela
associação quilombola. Ninguém foi fazer." (Entrevistado 742, 36 anos,
apontando a falta de interesse no trabalho).

Outros três informantes apontaram a baixa oferta de oportunidades de trabalho, conforme os
trechos a seguir. No entanto, conforme observado no capítulo 6, os dados oficiais do IBGE
(2012) apontam uma diminuição do desemprego na região. Além disso, nenhum deles estava
à procura de emprego, já que os dois primeiros eram aposentados e pensionistas e o último era
professor da rede municipal, o que reflete uma provável reprodução, em algum nível, de um
discurso externo à realidade local:
"Aqui o emprego é pouco." (Entrevistado 7742, 96 anos).
"Não tem mais trabalho aqui." (Entrevistada 121, quando perguntada se tem
trabalhado fora do lote recentemente, 36 anos).
"Tá faltando emprego por aqui." (Entrevistado 211, 54 anos).

Os poucos depoimentos registrados especificamente sobre as oportunidades no
mercado de trabalho refletem a ainda baixa importância desse tipo de atividade, considerando
a totalidade de famílias entrevistadas. Contudo, a continuidade de um cenário adverso na
agricultura e a expansão do setor de serviços em Santarém tendem a aumentar a proporção de
trabalhadores assalariados e, consequentemente, sua contribuição para os rendimentos
familiares e sua relevância para a percepção dos entrevistados.
11.6 Impressões sobre o centro urbano
Conforme observado no capítulo 6, enquanto a população urbana de Santarém e
Belterra apresentou um crescimento de 16,31% entre os censos de 2000 e 2010, a população
rural apresentou um crescimento de apenas 2,97% no mesmo período (IBGE, 2012).
Assumindo que o êxodo rural ainda responderia por parte da diminuição da proporção da
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população rural na região em estudo, no início da presente pesquisa, admitiu-se a
possibilidade de haver um importante movimento populacional dirigido ao centro urbano de
Santarém, que concentra a maior parte das oportunidades de emprego e serviços. Nesse
sentido, as famílias entrevistadas foram questionadas sobre suas impressões em relação à
cidade e se haveria expectativas em deixar as áreas rurais, o que poderia estar correlacionado
também com a elevação da renda familiar.
Uma das hipóteses do trabalho (B2) foi estabelecida com base nesse contexto,
assumindo que haveria uma valoração positiva dos bens e serviços proporcionados pelos
centros urbanos e isso estaria influenciado as prioridades e perspectivas das famílias quanto
ao uso da terra e a aplicação dos recursos financeiros, indicando uma possível saída da área
rural. No entanto, os discursos dos entrevistados apontaram justamente o cenário oposto. Os
informantes afirmaram, de maneira geral, que a rotina da cidade é muito agitada, que não
existe a mesma liberdade da área rural e que se trata de um local muito quente, comparado às
comunidades. Tal percepção, inclusive, não se restringiu apenas à Santarém, mas se refiriu
também a outras aglomerações urbanas, conforme pode ser exemplificado nos trechos a
seguir:
"Pra que ir pra cidade? Aqui é o mesmo que estar na cidade. Quando não
tem peixe, a gente compra. A gente compra carne, frango, paga a luz, água."
(Entrevistada 741, 63 anos, mostrando as transformações da área rural e a
aproximação com o modo de vida urbano – grifo do pesquisador).
"Não quero mudar pra cidade. Aqui é mais tranquilo. Lá tem muita gente. É
muito quente." (Entrevistado 4641, 36 anos).
"A vida na cidade não dá pra mim não. A gente vive em outro passo. Mas
alguns dos meninos gostam de lá." (Entrevistada 9001, 68 anos).
"Detesto aquela cidade." (Entrevistado 7031, 35 anos, sobre Santarém).
"Não tenho vontade de morar na cidade. Quando eu atravesso esse portão [da
propriedade], eu entro num lugar de liberdade." (Entrevistado 2411, 57 anos,
sobre a vida na comunidade que mora e a alegria de estar em casa).
"Se eu melhorasse de vida eu ia mais pra dentro [da área rural]. Eu não gosto
da cidade não" (Entrevistado 1341, 68 anos, sobre a cidade e o medo da
violência).
"Eu não tenho vontade de sair daqui. Eu não gosto da vida na cidade. Aqui
eu saio e volto a hora que eu quero. A cidade é muito movimentada à noite.”
(Entrevistada 3151, 39 anos).
"Eu não gosto da cidade, fiz a casa por causa dos filhos. Eu gosto é da
colônia, é mais fresco." (Entrevistado 4552, 53 anos).
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"A cidade só é melhor pela educação dos filhos." (Entrevistada 4933, 40
anos).
"Lá na cidade a gente já sai metendo a mão no bolso pra comprar um pão.
Na colônia a gente ainda tem alguma coisa pra comer.” (Entrevistado 741,
70 anos).
"Eu quero ir pra cidade por causa do meu pai [que está doente], mas quando
eu chego em Santarém eu fico doente. É muito ruim lá." (Entrevistada 5641,
37 anos).
"Eu tô é longe de São Paulo. A gente vê na televisão. Não quero passar nem
perto." (Entrevistada 5652, 68 anos, sobre a percepção de violência em São
Paulo, que de certa forma se extende à Santarém).
“Deus me livre ir para São Paulo. Poluição, calor, gente!” (Entrevistado
3433, 59 anos).
“Na colônia, mesmo se você passar uma semana sem um tostão, você tem o
que comer. Na cidade não. Se não trabalhar, não dá.” (Entrevistada 1611, 60
anos).

Apesar das dificuldades enfrentadas com a atividade agrícola, a grande maioria dos
entrevistados declarou que não pretende passar a viver nas cidades, mesmo com a elevação
geral da renda. Tal cenário se correlaciona também com a melhoria das condições da
infraestrutura pública, principalmente o acesso à energia elétrica e água, que aumentou as
expectativas de permanência no lote. Dessa forma, ainda que haja uma valorização dos bens
de consumo adquiridos no centro urbano, como indica o crescimento do consumo nos dados
quantitativos, não é possível assumir que a tomada de decisão das famílias esteja se baseando
na perspectiva de se mudar para a cidade, conforme assumiu-se na hipótese B2. Contudo, as
perspectivas dos mais jovens, principalmente, parece ser diferente dos mais velhos em relação
à cidade. Com maior acesso à educação e busca pelo desenvolvimento profissional, é bastante
provável que o panorama captado em 2011 se modifique em médio e longo prazo. Um estudo
de percepção intergeracional sobre essa temática daria indicativos interessantes sobre as
possíveis decisões dos mais jovens, mas não foi possível realizá-lo no escopo do presente
trabalho.
11.7 Perspectivas para as novas gerações
Conhecer as expectativas dos pais em relação às atividades dos filhos é uma das
formas mais eficientes de especular sobre o futuro da atividade agrícola na região em estudo.
Em um cenário de crescimento da renda, aumento da escolaridade e desvalorização da
agricultura, quais seriam as perspectivas dos mais velhos em relação às atividades
empreendidas pelos mais jovens? Nesse sentido, as famílias foram indagadas se gostariam de
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ver as gerações mais novas continuando as atividades do lote, bem como as expectativas em
relação a sua educação e as suas profissões. Foi marcante, mais uma vez, observar o impacto
da desvalorização da agricultura de pequena escala nos depoimentos da maioria dos
entrevistados. Conforme exemplificam os trechos a seguir, os discursos das famílias refletem
tanto a desilusão dos pais com esse tipo de atividade quanto a constatação da falta de vontade
dos filhos em continuar trabalhando com a terra:
"Já faz um bocado de ano que eu trabalho na roça e nunca consegui nada na
vida" (Entrevistado 1631, 42 anos, quando perguntado se desejaria que os
filhos continuessem na agricultura – essa família vive exclusivamente da
renda agrícola e do Bolsa Família – grifo do pesquisador).
"Se eu pudesse eu pagava escola particular pros meus filhos, pra eles terem
uma vida melhor. Não quero essa vida pra eles não." (Entrevistado 6941, 42
anos).
“O trabalho na caneta cansa, mas não pesa.” (Entrevistado 1641, 65 anos,
explicando a diferença entre a agricultura e o estudo e justificando essa
expectativa para os filhos e netos – grifo do pesquisador).
"Eles mesmos já acham ruim ficar trabalhando na agricultura. Eu mesmo
penso nisso. Não é o que eu quero pra eles" (Entrevistado 7652, 43 anos,
sobre os filhos continuarem trabalhando no lote).
“Eu quero que eles nunca saibam o que é serviço de roça! Estudem, mais
saibam também como a roça é ruim, para ter mais vontade de estudar.”
(Entrevistado 1631, 42 anos – grifo do pesquisador).
"Se eu puder eu vou investir no estudo da minha filha. Pagar faculdade!"
(Entrevistada 6911).
"O futuro é que a gente vai ficar só aqui" (Entrevistado 7722, 58 anos, sobre
as perspectivas para o futuro e a provável saída dos filhos e netos).
"É muito dificultoso a agricultura. Aparece uma cobra e pega a gente."
(Entrevistada 3831, 48 anos, sobre o fututo dos filhos na agricultura).
"Eles nem gostam." (Entrevistada 3811, 34 anos, sobre os filhos praticando
agricultura).
"Quero que meu filho estude pra ser médico." (Entrevistado 2221, 49 anos).
"O outro terreno eu quero botar no nome do meu filho, pra ter uma
poupancinha pra ele estudar." (Entrevistado 151, 76 anos).
"Os meninos querem ir trabalhar em empresa. Dá mais dinheiro. Lavoura
não dá dinheiro." (Entrevistado 641, 72 anos – grifo do pesquisador).
"Os filhos ajudam, mas não tem muito interesse em continuar.”
(Entrevistado 1341, 68 anos).
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"Meu filho não é um menino interessado no roçado." (Entrevistada 3151, 39
anos).
"Na minha vontade, eles não trabalhavam na agricultura. Pelo menos os que
estudaram. Quem tem estudo tem que viver de estudo, né? Então, como é
que fica a agricultura?" (Entrevistado 3551, 50 anos).
"Se eles tiverem a sorte de não trabalhar na agricultura, melhor"
(Entrevistada 1962, 60 anos, sobre o futuro dos filhos e netos, ainda que
valorize a agricultura em outros trechos da entrevista – grifo do
pesquisador).

"Meus filhos já estudaram e não trabalham com agricultura. Eles foram
saindo. Eu também não quero isso pros meus netos. O futuro melhor deles é
eles estudarem." (Entrevistado 1641, 65 anos).
"Deus defenda que essas crianças trabalhem na roça como eu trabalhei.
Desejo que eles estudem e consigam um bom trabalho." (Entrevistada 4541,
62 anos).
"A agricultura familiar vai acabar. Os jovens não querem mais trabalhar na
colônia." (Entrevistado 4442, 62 anos – grifo do pesquisador).
"A gente vai ficando velho e começa a ficar difícil. Os meninos estão
terminando a escola e estão doidos pra sair. Eles dizem que esse ramo
[agricultura] não é pra eles não. Então, se eu pudesse eu investia na educação
dos meus filhos. Essa é a melhor herança que eu posso deixar pra eles. A
gente pode até deixar algum bem, mas se não souber administrar, não
adianta nada." (Entrevistada 4933, 40 anos).
"As crianças não podem mais trabalhar no roçado. Meu menino não pode
nem levar uma garrafa de água pra mim na roça que eu já corro o risco de ser
penalizado. Mas como é que eles vão aprender? Como é que tem agricultura
familiar se a família não pode trabalhar? (Entrevistado 4141, 52 anos, em um
desafio lógico que é difícil de responder – grifo do pesquisador).
"Se eu tivesse mais condições eu investia na agricultura, é claro. Mas não
acho que isso é o melhor pros meus filhos." (Entrevistado 4141, 52 anos –
grifo do pesquisador).
"Minhas filhas, enquanto eu puder, vão estudar pra não ter a vida desgraçada
que eu tive. Hoje, sem estudo, ninguém é nada." (Entrevistado 5842, 54
anos, em um forte discurso sobre a desvalorização da agricultura – grifo do
pesquisador).
"Eu queria que os netos ficassem na propriedade, mas é importante estudar.
Talvez eles tenham que ir pra Santarém." (Entrevistada 5634, 67 anos).
"Trabalhar na roça é pra quem tem sangue no olho. Eu não quero isso pros
meus filhos. Eu quero que minha filha seja advogada." (Entrevistada 5031,
26 anos).
"Se você não tiver um diploma pra conseguir um emprego, você vai vir pra
cá pra enxada. Como os meninos estudaram, depois que a gente morrer, eu
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acho que os filhos vão vender isso aqui" (Entrevistado 5621, 68 anos, sobre
o investimento nos estudos dos filhos, que fizeram com que assumissem
outras atividades).
"O sonho do meu menino era ter um trabalho" (Entrevistada 5641, 37 anos,
demonstrando que a agricultura não aparece como opção de trabalho – grifo
do pesquisador).
"Hoje é muito difícil que a pessoa queira trabalhar na agricultura. Eles
querem mais é ir trabalhar fora." (Entrevistada 5131, 62 anos).
"Pra funcionar, uma escola tem que ter pelo menos 21 ou 22 alunos. A nossa
aqui tem 12. Isso mostra como o pessoal daqui foi embora. A juventude hoje
quer andar bonito, com dinheiro no bolso. Aí eles vão se embora mesmo."
(Entrevistado 5912, 60 anos – grifo do pesquisador).
"Os filhos foram embora porque a produção não dava mais. Tão trabalhando
em Manaus. Mas se tivesse algum conhecimento, capacitação técnica, eu
incentivava meus filhos pra continuar trabalhando no lote." (Entrevistado
5912, 60 anos).
“O meu desejo mesmo era ver eles trabalhando em usina, em escritório, mas
os filhos não quer. Só o mais novo que parece que quer estudar.”
(Entrevistado 3433, 59 anos, evidenciando o desejo que o filho procure
outras atividades, ainda que o mesmo queira permanecer na propriedade).
“Quero que ele [filho] aprenda um pouquinho mais. Tomara que ele não
queira me seguir, que queira ir para a escola.” (Entrevistado 2652, 31 anos,
apontando a valorização do estudo para garantir uma vida melhor).
“Aqui na Perema a meninada não quer saber mais de nada. Só prostituição e
cachaça.” (Entrevistado 151, 76 anos em uma comunidade próxima ao
centro urbano de Santarém, apontando outros problemas além do
desinteresse dos jovens pela agricultura).

Mesmo com uma perspectiva pessimista de manutenção dos mais jovens nas
atividades agrícolas entre a maioria dos entrevistados, houve ainda famílias que
demonstraram o desejo de que as novas gerações assumam o trabalho no lote. Tal
demonstração se deu tanto pelo reconhecimento da importância da continuidade da agricultura
familiar quanto pelas novas oportunidades que a especialização nesse tipo de atividade
poderia gerar na produção local, como suportam os depoimentos a seguir:
“Se os filhos de todo mundo aprendessem a trabalhar na roça, ninguém
ficava aí na cidade roubando, porque lá não tem emprego pra todo mundo.
Tem que estudar para aprender um pouquinho, mas tem que aprender a
trabalhar na roça também. Se não vão comer o que? Aquelas pessoas que
roubaram ou que mataram, é porque elas não aprenderam a trabalhar.”
(Entrevistado 3541, 35 anos).
"Os meninos tem que estudar, mas tem que trabalhar também. Tem que botar
pra frente a agricultura." (Entrevistado 7031, defendendo a permanência dos
mais jovens na agricultura).
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"Eu peço a Deus que eles continuem a trabalhar na terra pra ter algo na vida
depois que eu morrer." (Entrevistado 741, 70 anos, sobre o futuro dos filhos
na agricultura).
"A gente quer que eles estudem e consigam um emprego. Mas se eles
estudassem coisas da terra, tipo agronomia, seria muito bom. Eu queria que
eles fizessem isso. Eu acho que falta é apoio do governo pra conseguir uns
projetos. A gente até que tá bem aqui, mas e os outros? Essas crianças tão
aqui com esses pais todos desocupados. Eu tenho medo disso no futuro."
(Entrevistada 5653, 63 anos, mostrando preocupação com a juventude e a
falta de dedicação ao trabalho, explicado em parte por suas atividades como
professora).
"Se fosse todo mundo formado, a sabedoria não valia nada." (Entrevistada
5652, 68 anos, dando uma lição sobre o valor de cada trabalho ao destacar a
importância do conhecimento sobre a agricultura, o qual acredita que deveria
ser mais valorizado – grifo do pesquisador).

Nesse sentido, um dos depoimentos foi importante justamente por destacar a
perspectiva de uma das representantes dessa nova geração. Em uma das famílias entrevistadas
havia uma jovem que frenquentava uma escola técnica agrícola, matida pelo município de
Belterra. Nesse caso, o discurso da estudante foi oposto à maioria das expectativas e desejos
registrados pelos jovens locais, indicando o quão importante pode ser a iniciativa de
estabelecer e incentivar práticas educativas correlacionadas ao contexto agrícola da região:
"Eu quero estudar pra ficar aqui. A gente tem bastante terra. Eu quero mexer
com gado." (Filha da entrevistada 8351, 20 anos, que estuda na escola
agrícola de Belterra, evidenciando a diferença do discurso padrão).

Caso iniciativas como essa não se multipliquem, talvez o efeito mais pronunciado da
desvalorização e da falta de perpespectiva em relação à agricultura familiar na área de estudo,
em longo prazo, seja a perda de quase toda uma geração de novos agricultores. Tal contexto
pode favorecer um novo ciclo de êxodo rural, por desinteresse da manutenção dos lotes, bem
como facilitar a compra das propriedades por grandes produtores. Esse processo
provavelmente levaria à conversão do uso da terra, de uma tendência de estabelecimento de
culturas perenes e áreas em desuso, para uma tendência de culturas anuais mecanizadas e
pastagens, o que aumentaria a pressão sobre os pequenos fragmentos de floresta
remanescentes na região de Santarém.
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11.8 Chegada dos grandes produtores
Os itens anteriores evidenciaram toda uma série de fatores que têm levado ao declínio
da agricultura de pequena escala na região de Santarém, como a falta de assistência técnica, a
dificuldade de escoamento da produção, os preços baixos, o surgimento de oportunidades no
mercado de trabalho, o envelhecimento dos proprietários e a falta de vontade dos jovens em
continuar as atividades agrícolas, o que vem causando uma falta de mão de obra. Contudo, o
fator que isoladamente desencadeou as maiores transformações no modo de vida das famílias
entrevistadas foi, provavelmente, a chegada dos grandes produtores. Com poder aquisitivo
para a compra de grandes extensões de terra, maquinários agrícolas e uso de agrotóxicos,
esses grandes produtores têm causado impactos significativos sobre a produção agrícola
familiar, sobre a redução das matas, sobre a disponibilidade de caça, sobre a queda de preços,
sobre a tomada de terrenos, entre outros fatores, como exemplificam os depoimentos a seguir:
"Agora está pior porque hoje a gente precisa do veneno. Antes a gente não
precisava de nada disso. Hoje a gente não tira nem o que planta. Onde que a
gente pode competir com esses gaúchos? Plantar pra quê? Acho que o que
vai acontecer aqui é que a gente vai vender [a terra]. Aí a gente fica correndo
atrás de empreguinho." (Entrevistada 4541, 62 anos, correlacionando a
chegada dos grandes produtores às dificuldades com a agricultura e a
possível saída do lote – grifo do pesquisador).
"Tinha muito castanhal aqui, mas os gaúchos derrubaram tudo. A gauchada
chegou por aí, loteou tudo." (Entrevistada 6538, 49 anos).
"Não tem mais caça. No tempo que não tinha os gaúchos ainda tinha. Agora
acabou." (Entrevistada 7111, 58 anos).
"Aqui até a caça tá difícil. Depois dos gaúchos, as caças foram se afastando
ou morrendo debaixo dos tratores." (Entrevistado 1641, 65 anos).
"Os venenos dos gaúchos não deixam mais a gente produzir." (Entrevistado
6531, 49 anos, é vizinho de um grande talhão de milho e soja).
"Os gaúchos tão acabando com tudinho." (Entrevistado 2732, 75 anos,
exemplificando com o desaparecimento das palhas que eram usadas para
cobrir as casas os impactos dos grandes produtores).
"A pior coisa que já existiu pra nós é esse povo [gaúchos]. Eles trabalham
com muito veneno. Tem lugar aí que o povo não tá colhendo mais nada."
(Entrevistado 3551, 50 anos – grifo do pesquisador).
"Depois que entrou esses grandes produtores por aqui, acabou tudo"
(Entrevistado 4351, 42 anos, sobre as mudanças na agricultura a partir de
2003/2004).
"Agora pra nós ficou apertado. É gaúcho de um lado, gaúcho do outro."
(Entrevistada 4541, 62 anos, indicando a presença de grandes produtores nas
divisas do lote).
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"Até agora, pra gente, não veio nenhum gaúcho bom. Eles ficam pegando
terreno, matando os cachorros." (Entrevistado 4442, 62 anos, evidenciando a
relação conflituosa com os grandes produtores – grifo do pesquisador).
"Aqui era pra ter gente demais. A gauchada comprou tudo e hoje tem gente
morando embaixo da mangueira. Santarém tem tonelada de pobre que
vendeu as terras." (Entrevistado 4141, 52 anos).
"Aqui era pra ter mais mato, mas os gaúchos entraram no fundo do nosso
terreno, mais de 400 metros, e derrubaram tudo. Pra resolver, eles disseram
assim: ‘- todo o ano eu dou uma saca de arroz pro senhor’. Foi isso que eles
acertaram com meu pai" (Entrevistada 5641, 37 anos, explicando sobre parte
do terreno que foi tomada pelos gaúchos - segundo caso registrado no
levantamento).
“Tem muita gente que continua morando aqui, mas jogou a terra na mão dos
gaúchos. Bateu na mão deles, ninguém mais compra.” (Entrevistado 4052,
58 anos, sobre o arrendamento aos grandes produtores).
“Antigamente iam as carroças cheias de fruta, feijão, milho para a cidade,
depois que os gaúchos vieram, essas coisas vem de lá para cá.” (Entrevistado
3433, 59 anos, sobre transferência da produção para os grandes produtores e
a dependência de alimentos externos que vem se estabelecendo na região –
grifo do pesquisador).
“Depois que apareceu os grandes, eles não chamam mais os pequenos pra
trabalhar. Agora vale mais a pena comprar o arrozinho deles.” (Entrevistado
1641, 65 anos).
“Eu cheguei a tirar, na minha fabriquinha de farinha, mais de 600 sacos de
farinha. Hoje, quando dá um ano, a mandioca tá tudo morrendo. Não tem
como mais produzir depois que esses gaúchos começaram a tacar veneno em
tudo. Os bichinhos, os insetos, são inteligentes. Eles não vão ficar lá no
veneno. Eles vão vir pra cá, pra agricultura familiar. E a gente não tem como
ficar mexendo com esses venenos. A condição só tá favorecendo esses que
vêm de fora.” (Entrevistado 7652, 43 anos – grifo do pesquisador).

Mesmo com esse cenário tão adverso, alguns entrevistados ainda registraram uma
percepção positiva a respeito da atuação dos grandes produtores na região em estudo. Tal
percepção se deu, principalmente, pela atuação desses atores em contextos localizados. Em
uma das regiões visitadas em 2011, um grande produtor de soja trabalhava na manutenção de
ramais para o escoamento de sua própria produção, o que gerava uma externalidade positiva
para os moradores locais.
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Em

outros

casos,

observou-se

uma

percepção positiva pela própria produção de
alimentos e pela doação das sobras da
colheita, que não podem ser totalmente
coletadas com as máquinas. Nesses casos,
alguns dos grandes produtores permitem que
as famílias coletem as sobras antes do novo
plantio ser realizado (Figura 113). Além
disso, a própria forma de organização do
trabalho dos grandes produtores foi motivo Figura 113 – Coleta das sobras por moradores locais
após a colheita mecanizada de um plantio
de admiração, como exemplificam os
de feijão, em 2011

trechos a seguir:
"Se não fosse o Miguel [gaúcho], a gente não saia daqui." (Entrevistada
9001, 68 anos, sobre a manutenção do ramal).
"Deus defenda! Se não fosse esses gaúchos trabalhando, o povo tava
passando fome" (Entrevistado 3232, 68 anos, apontando a mudança de fonte
de produção de alimentos na região e a doação das sobras da colheita).
"Na Boa Esperança [comunidade] todo mundo é do Sul. Lá eles são mais
organizados. O pessoal do Nordeste não é assim." (Entrevistado 2411, 57
anos, elogiando as conquistas de produtores do Sul).

Contudo, as entrevistas realizadas com as lideranças locais retomaram uma percepção
negativa sobre a chegada dos grandes produtores e detalharam impactos significativos das
suas formas de estabelecimento e atuação sobre a produção local. O presidente do Sindicato
Rural de Santarém, por exemplo, confirmou diversos dos pontos já levantados em outras
categorias dos discursos das famílias, descrevendo ainda um processo histórico de
desagregação da agricultura de pequena escala por conta da chegada da soja:
“Aqui a gente já viu vários ciclos produtivos. Teve o ciclo da borracha,
primeiro, depois a juta, a pimenta do reino, o gado, e agora tem a soja. O
ciclo mais desgraçado, mais gritante que chegou aqui foi da soja, porque
ninguém consegue conviver nem perto dela, quanto mais com ela. E os
outros ciclos tudinho a gente conseguiu conviver, conseguiu se inserir dentro
e o pessoal viu melhora. Em todos esses ciclos, a agricultura familiar
ganhava um dinheiro, vivia melhor. Quando chegou essa aqui [soja], a
agricultura familiar veio pra baixo. Quem mora, quem tem um lote vizinho a
um cara que planta soja, se não empregar nenhuma técnica, ele não consegue
produzir nem pra comer, porque os bichos, as pragas que tão dentro da
plantação de soja, quando eles botam o veneno vêm tudo pra dentro da
plantação do caboclo aqui. Isso dizimou comunidades, acabou com
comunidades. Tem gente que não migrou pra cidade e ficou em outras
comunidades, mudou pra outros assentamentos. Tem região aqui que perdeu
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70% dos seus moradores. Mas o êxodo rural pra cidade é muito pouco. A
maioria prefere ficar na vila, na área rural, até pra não perder o vínculo com
a agricultura familiar e ter alguma atividade que garanta seu período pra
chegar na aposentadoria. [...] Eu acho que de 2005 pra cá foi quando a
agricultura familiar caiu mais. Por conta desse confronto com a soja e essas
coisas aí. Daí o pessoal passou a comprar mais na cidade. Pouca coisa se
comprava. E se tu pegares a 30 anos atrás, o pessoal nem pasava na cidade.”
(Grifos do pesquisador).

A Secretária de Produção Familiar de Santarém, que teve um envolvimento pessoal
nos conflitos que se estabeleceram a partir da chegada da soja na região em estudo, também
ofereceu um depoimento marcante sobre as consequências da atuação dos grandes produtores,
com destaque para os conflitos iniciais e para a construção dos acordos que levaram à
moratória da soja, em 200646:
“Entre 2000 e 2005, mais ou menos, a gente teve um problema muito sério,
gravíssimo, com a chegada da soja. Eles tomaram conta do Planalto, que era
uma região muito produtiva, que abastecia as feiras de Santarém. Aí, nesse
período, houve uma mudança muito grande com a chegada da soja. A soja se
produz em grandes áreas, então ela acabou retirando áreas muito grandes de
produção familiar. Então, foi um período escasso, que acabou tendo um
impacto muito grande na produção familiar. Se você fizer uma pesquisa com
os produtores de hoje, eles vão falar das novas pragas que vieram depois
desse momento. Os agricultores familiares venderam suas máquinas de
beneficiamento de arroz, porque eles não conseguiram mais produzir com
essas novas pragas que vieram. Então, os agricultores familiares foram muito
prejudicados com isso. E com isso a gente teve muita perda, no sentido que
alguns produtos quase desapareceram. [...] O que segurou a expansão da soja
aqui foi muita luta, muita resistência. A gente correu o mundo, foi pra
Europa, pra mostrar a origem, mostrar o que tava acontecendo na Amazônia.
Teve muita grilagem de terra aqui em 2002, depois em 2005. Teve muita
violência, muita gente ameaçada, queima de casa. A gente usou todas as
nossas pequenas armas pra pressionar. Participou de reunião da moratória da
soja, fez medições com GPS para marcar até onde podia plantar. Foi muita
luta pra que se chegasse a isso. Ela não parou totalmente, mas a gente
conseguiu segurar. Mas teve muito impacto. Muito mesmo. Impacto
ambiental, social, cultural, econômico, uma série de coisas que houve e que
mudou. Então agora é a gente juntar os caquinhos, os pedaços, e tentar ver o
que a gente constrói a partir daí. [..] Até 2005, os conflitos pela terra se
instalaram, em maior volume, a compra de terra e a venda, porque 90% dos
agricultores familiares eram só posseiros. Ninguém tinha título de terra. Aí
eles foram presas fáceis. Veio aqui um grande, comprou uma área que já
tinha um monte de agricultores familiares. Ele legalizou uma propriedade e
depois disse: ‘ou você pega isso [um valor baixo pela terra], ou você sai sem
46

A moratória da soja foi um grande acordo construído entre associações de produtores e exportadores de grãos,
entidades representantes da sociedade civil e o governo para evitar o plantio e comercialização de soja oriunda
de áreas desmatadas na Amazônia a partir de 24 de julho de 2006. Ao estabelecer uma data, o acordo teve como
objetivo evitar novos desmatamentos para o crescimento da área plantada com soja na região. O acordo foi
assinado originalmente por um período de dois anos, mas tem sido renovado desde então. A última renovação
tem validade até 31 de janeiro de 2013. Para maiores informações, ver a página da Associação Brasileira das
Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE – http://www.abiove.com.br/ss_moratoria_br.html) e o trabalho de
RUDORFF e outros (2011).
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nada, porque a propriedade é minha.’ E nesse mundo, o que prevalece é
papel, é documento. Não é a sua palavra. Então esse foi um fator
determinante para a venda da terra, para a expulsão da terra, na verdade. A
gente acompanhou aqui. Teve plano de manejo que foi aprovado pelo
IBAMA sem eles irem lá ver o que estava acontecendo. Tinha quatro
comunidades dentro da área que eles tavam aprovando como fazenda! Então
teve muita gente que vendeu a terra, mas não porque queriam vender. Eles
foram obrigados!” (Grifos do pesquisador).

O conjunto de depoimentos apresentado anteriormente permite compreender grande
parte da aceleração do processo afastamento da agricultura, que foi registrado tanto pelos
dados quantitativos quanto pelas categorias dos discursos. É importante observar como um
processo relativamente recente, que se estabeleceu principalmente entre os dois levantamentos
(2003-2011), teve um impacto tão significativo na desestruturação da agricultura de pequena
escala na região em estudo. Como apontam os próprios dados quantitativos para a produção
de soja, essa era uma cultura praticamente inexistente no levantamento de 2003. Em 2011, ela
continuou pouco representativa para os pequenos produtores entrevistados em termos de área
plantada, mas deixou registrado suas consequências sobre as perspectivas de produção e sobre
a própria qualidade de vida das famílias entrevistadas. Nesse sentido, é fundamental que se
estabeleça mecanismos de mitigação dos efeitos de uma cultura agressiva como a soja, em
termos de impactos à vizinhança, e a continuidade da agricultura de pequena escala, para que
pelo menos um dos fatores que estão afastando as famílias das atividades agrícolas sejam
controlados.
11.9 Fiscalização, controle e preservação ambiental
Outra categoria que emergiu dos discursos dos entrevistados em campo foi referente às
percepções sobre e a atuação dos órgãos de controle ambiental e a necessidade de preservação
do meio ambiente. Ainda que tenha aparecido com menor destaque, a fiscalização e os
impedimentos gerados por órgãos como o IBAMA47 e o INCRA também desempenhou um
importante papel na percepção dos entrevistados quanto aos motivos que têm levado ao
declínio da agricultura de pequena escala. Os depoimentos a seguir apoiam tal constatação:
"Pro pequeno ficou muito ruim. Não pode desmatar nem queimar nada.
Como é que a gente vive?" (Entrevistada 9001, 68 anos).
"Se não tivesse a lei eu derrubava [a reserva no outro lote]. A condição da
gente é fraca, não dá pra ficar mantendo tudo" (Entrevistado 6831, 52 anos).

47

Os entrevistados conferiram ao IBAMA, principalmente, o papel de agente fiscalizador e interventor nas
atividades produtivas locais. Mas não há uma distinção clara entre os órgãos de fiscalização que atuam na região,
já que a maioria dos entrevistados afirmou nunca ter sido autuado. Nesse sentido, o IBAMA pode ser também
uma representação de toda a atividade de controle realizada por instituições públicas.
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"Nuns pontos melhorou, em outros piorou. Nem brocar a gente pode mais"
(Entrevistado 7642, 59 anos, sobre as condições da produção e as restrições
da fiscalização).
"Eu não posso derrubar uma madeira nem pra fazer uma casa. Os grandes
derrubam tudo! Eles sobem, a gente desce. O povo do IBAMA só come na
cidade, porque tem comida que sai aqui do campo" (Entrevistado 1641, 65
anos, sobre as dificuldades impostas pela legislação e pela fiscalização aos
pequenos produtores).
"Foi só a gente botar fogo pra brocar que baixou o ‘helicopterozão’ do
IBAMA aqui e parou tudo. Não pode plantar nem 1 ha de roça. Eles não
deixam a gente trabalhar, mas também não trazem nada pra gente. Por causa
das outras pessoas, que fazem o negócio errado, a gente tá pagando. Então
não tem jeito, meu filho. Aqui tudo é comprado. A gente não pode mais
produzir. Quase todo mundo vive desses canteirinhos de verdura. Não pode
mais brocar." (Entrevistado 4141, 52 anos).
“O INCRA proibiu de derrubar, de queimar. Como é que faz roça? Os
gaúchos, com as máquinas, fazem tudo.” (Entrevistada 1611, 60 anos).
“Se o governo falar que tem que ter desmatação zero por aqui, a gente vai
cuidar de tudo direitinho por aqui. Mas e aí, futuramente, nós vamos comer
de onde? De onde a comida vai sair? Porque daí não vai dar nada não.”
(Entrevistado 7652, 43 anos).

Ainda assim, uma grande parcela dos entrevistados reconhece a importância de
alguma ação de preservação ambiental, o que surgiu também nos dados quantitativos (ver
página 141). Isso se justifica por fatores como a manutenção dos cursos d’água, a regulação
do clima, o uso da floresta ou o simples valor de existência da natureza, como exemplificam
os trechos a seguir:
"Eu to derrubando só as capoeira fina. O resto eu quero preservar. Se a gente
não preservar, vai chegar a época que não vai tirar nem um pau de vassoura."
(Entrevistada 5653, 63 anos).
"Se todo mundo tivesse o cuidado de deixar pelo menos 200 metros,
ninguém ficava sem água." (Entrevistado 4552, 53 anos, sobre reserva de
mata próxima ao igarapé).
"Aqui não dá pra desmatar. O IBAMA chega em cima. Mas é bom. Aqui tá
ficando mais quente. Tem que preservar o meio ambiente, porque nossos
filhos vêm aí." (Entrevistada 833, 55 anos).
"Esse negócio do meio ambiente aí tá pegando, né? É importante pra nós
preservar." (Entrevistada 4933, 40 anos, quando perguntada sobre se
pretendia preservar alguma parte da floresta).
“Tenho o meio ambiente como um organizador. Tem que ter. O homem é
mau, tem que ter um limite.” (Entrevistado 3433, 59 anos).
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"Se o governo não tivesse dificultado a vida desse pessoal [dos gaúchos],
eles já tinham derrubado tudo isso aqui." (Entrevistado 5621, 68 anos, sobre
a ação dos grandes produtores e as restrições da fiscalização).
"Só aqui passa uns 3 ou 4 por dia [caminhões carregados de madeira]. Por
aqui não tem fiscalização. Eles levam tudo pra Mojuí pra não pegar a
fiscalização na pista. A gente não gosta. Tinha um fazendeiro aqui que não
deixava eles passarem. Mas a gente, eles até ameaçaram jogar o caminhão
em cima se a gente ficar no caminho." (Entrevistada 5911, 62 anos, em um
comentário feito ao ser questionada sobre um caminhão de madeira passando
em frente ao lote).

É interessante observar, mais uma vez, como as instituições públicas podem ser
percebidas pelos entrevistados como entraves ao desenvolvimento da agricultura de pequena
escala. Tal percepção, que já ocorreu na falta de assistência técnica e na ausência de
manutenção dos ramais, pode contribuir para a construção de uma imagem de desconfiança
em relação ao governo como um parceiro. Isso pode resultar em uma dificuldade em
conseguir a participação dos pequenos produtores em novos projetos, o que, por sua vez, torna
mais difícil reverter o cenário geral de afastamento da agricultura na região em estudo.
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12 DISCUSSÕES: EXPLORANDO OS RESULTADOS QUANTITATIVOS E
QUALITATIVOS PARA EXPLICAR AS HIPÓTESES
Os capítulos anteriores revelaram uma série de processos e fenômenos que estão
transformando o modo de vida das populações de pequenos produtores rurais da região de
Santarém, como a diminuição do tamanho das famílias, o aumento da importância da
aposentadoria, a garantia de uma renda mínima proporcionada às famílias atendidas pelo PBF,
a chegada dos grandes produtores de soja, o afastamento geral das atividades agrícolas entre
os pequenos produtores, a aproximação com o modo de vida urbano e os diferentes efeitos
desses processos sobre o uso da terra em escala local e regional.
Nesse sentido, é importante promover um resgate das hipóteses do presente trabalho
para confrontá-las com alguns dos resultados obtidos, bem como com outros estudos. As
quatro hipóteses construídas a partir da problemática apresentada na introdução foram:
Hipótese A1: O aumento e a estabilidade da renda das famílias de pequenos produtores
rurais, provocada por benefícios como o Bolsa Família e a aposentadoria rural, têm
proporcionado uma menor dependência e um uso menos intensivo de recursos naturais
locais para a subsistência
O aumento e a estabilização dos rendimentos nas UDs levantadas foi amplamente
caracterizado a partir dos dados disponibilizados nos capítulos 7 e 8, com destaque para o
papel das aposentadorias e pensões na composição do orçamento familiar. Em termos da
economia local e regional, a introdução dos benefícios da previdência social pode ser
destacada como um dos fenômenos mais relevantes que se estabeleceram nos últimos anos na
região em estudo. Conforme os dados apresentados nos capítulo 4 e 6, o valor injetado na
economia de Santarém e Belterra pelas aposentadorias e pensões (R$ 242 milhões) é maior do
que todo o PIB agropecuário dos dois municípios (R$ 160 milhões)48.
Em relação à movimentação socioeconômica da população rural em estudo, observamse diferenças em relação ao padrão de crescimento econômico e inclusão social registrado nos
dados nacionais. Enquanto a renda nacional da nova classe C é composta essencialmente pelo
salário advindo de trabalhos, o expressivo crescimento da classe C rural, observado no
capítulo 8, se deu, em grande parte, pelo aumento do número de aposentados e pensionistas.
Já a renda proporcionada pelo PBF, até pelos objetivos do programa, é característica das
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O valor de aposentadorias e pensões foi obtido através do Anuário Estatístico da Previdência Social, com
dados de 2010 (BRASIL, 2012b). Já os valores do PIB se referem ao ano de 2009, que foi o último ano com
informações do PIB municipalizadas.
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classes mais baixas (E e D). Tal cenário confirma os dados recentemente compilados por Neri
e colaboradores (2012).
Já a redução da dependência dos recursos locais para a subsistência pôde ser
caracterizada por uma série de variáveis apresentadas nos capítulos 7 e 8, como o aumento
das despesas com alimentação frente à redução do número de indivíduos, a queda no número
de variedades agrícolas produzidas, a redução das atividades de coleta e a diminuição da área
de culturas anuais.
Em relação aos efeitos do aumento da renda provocada por programas de CCTs, AlixGarcia e outros (2010) registraram um crescimento dos impactos ambientais entre as famílias
atendidas pelo programa mexicano Oportunidades. Os autores verificaram um aumento das
áreas desmatadas como consequência da aplicação do programa, em função do maior
consumo de itens que demandam áreas produtivas locais, principalmente a carne e o leite. O
crescimento do impacto, no entanto, foi analisado através da mudança da pegada ecológica
das famílias beneficiárias, e não em função do seu uso direto da terra. Os métodos utilizados
por Alix-Garcia e outros (2010) foram, portanto, diferentes dos utilizados no presente
trabalho, no qual a variação dos impactos ambientais (cobertura florestal) foi analisada em
função das atividades produtivas do lote, e não em função do consumo indireto. Regiões mais
integradas ao mercado nacional permitem a diversificação das fontes de consumo, diluindo o
efeito local do aumento do consumo sobre o ambiente. A região de Santarém está bem
integrada ao mercado, como mostram as observações locais, fazendo com que o crescimento
do consumo se dê basicamente sobre produtos industrializados (que são demandados pelas
populações locais) e não apresente uma relação direta com o crescimento dos impactos
ambientais locais. Ainda assim, existe um aumento da pegada ecológica dessas famílias, cuja
mensuração não foi realizada no presente trabalho.
Já Hecht (2010) verificou que a transferência de renda em El Salvador (através de
remessas de parentes) e Porto Rico (através de benefícios de seguro social) tiveram efeitos
positivos sobre a cobertura florestal. A autora afirma que a retração das atividades agrícolas
entre os pequenos produtores, suportada pela introdução de fontes de renda não-agrícolas, é
um dos fatores responsáveis pelo crescimento de áreas de florestas antropogênicas e sucessão
florestal em diversas áreas da América Latina, inclusive na Amazônia. Tal processo de
recuperação, que estaria ocorrendo inclusive em áreas com renda mais baixa e com maior
população, ainda se dá em pequena escala e fragmentado, dificultando sua visualização.
Enquanto o resultado espacial pode ser uma recuperação de florestas latino-americanas, o
resultado socioeconômico seria o surgimento de uma nova ruralidade, menos envolvida na
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produção de commodities agrícolas e mais próxima da consolidação de um espaço de refúgio
social. Como alternativa de viabilização econômica, uma parcela dessas populações estaria se
reorganizando como produtores florestais para mercados emergentes, bem como para capturar
serviços ambientais, em um complexo portfólio de renda e uso dos recursos naturais na
reprodução da economia doméstica (HECHT, 2010). Em Santarém, os resultados mostram
uma conexão com as considerações oferecidas por Hecht (2010), já que o acesso a novas
fontes de renda tem contribuído para uma menor dependência e um uso menos intensivo de
recursos naturais locais para a subsistência, o que tem consequências para o uso da terra. No
entanto, os fatores que respondem pelo afastamento das atividades agrícolas na região em
estudo e os seus desdobramentos sobre o uso da terra são mais complexos. Além disso, não
foi possível observar, entre a população estudada, qualquer organização para manter um modo
de vida dependente do uso direto de recursos naturais.
Hipótese A2: Tal contexto pode levar a uma maior taxa de conversão da floresta para
outros propósitos, como consequência do investimento e do avanço de atividades comerciais
e produtivas (expansão das áreas de agricultura, aquisição de cabeças de gado, adoção de
novas tecnologias, extração de madeira etc.)
A construção da hipótese de investimento dos benefícios na agricultura (A2) surgiu a
partir do vislumbre de que, em um cenário com maior segurança alimentar, no qual não
existiria mais a dependência do trabalho familiar na agricultura de subsistência para garantir a
alimentação, haveria a liberação do trabalho para outras atividades agrícolas mais comerciais.
Nesse sentido, alguns autores assumiram que a introdução da aposentadoria rural poderia estar
revitalizando a agricultura familiar, o que mostra uma clara relação com as hipóteses A1 e A2,
conforme constataram Delgado e Cardoso Jr (2004, p. 318), por exemplo:
“[H]á que se considerar os benefícios não-planejados da referida reforma
previdenciária, que têm a ver com a revitalização da economia familiar rural, a ponto
de se constituírem, no meio rural, em uma categoria social de aposentados como
grupo social que efetivamente se diferencia do universo de domicílios do setor rural
tradicional. Essa diferenciação, por sua vez, se traduz em estratégias de subsistência
e de produção familiar que cumprem uma importante função de ‘política agrária’ e
‘seguro de renda agrícola’, insuspeitados num sistema estrito da previdência social.”

Os resultados dos levantamentos do presente trabalho mostram, no entanto, um
cenário distinto. Conforme verificado nos testes estatísticos do capítulo 9, entre as famílias
que recebem aposentadorias e pensões, ainda que tenham registrado um aumento médio nas
principais variáveis em análise, não foram encontrados efeitos estatisticamente significativos
(0,05) dessa condição sobre o consumo, a produção agrícola e o uso da terra em 2011. Dessa
forma, com os dados quantitativos disponíveis, não foi possível afirmar que as aposentadorias
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e pensões têm modificado a dependência de recursos, a produção agrícola e o uso da terra,
ainda que o aumento e a estabilização da renda tenham sido amplamente caracterizados
através das análises descritivas.
Um dos processos mais marcantes captados pelo presente trabalho, conforme descrito
nos capítulos 7 e 8, foi exatamente a redução das atividades agrícolas, com destaque para a
queda do cultivo de culturas anuais, o que se contrapõe à hipótese A2. Tal redução foi
absorvida, em parte, pelo crescimento do cultivo de culturas perenes e pode estar relacionado
com alguns fatores observados em campo já apontados anteriormente, como: (1) uma menor
disponibilidade de mão de obra familiar, como visto nos dados sobre as atividades dos
indivíduos, já que culturas anuais normalmente demandam acompanhamentos e esforços de
plantio e colheita maiores; (2) um menor retorno financeiro das culturas anuais, que estaria
desestimulando os investimentos nessas atividades, como indicam os dados de renda e de
contribuição para o rendimento agropecuário local; (3) a concorrência com grandes
produtores mecanizados que têm entrado na região nos últimos anos, os quais conseguiram
reduzir os preços ao produzir em grande escala e têm inviabilizado financeiramente a pequena
produção e (4) o aumento na ocorrência de doenças, associadas, pelos entrevistados, ao uso de
agrotóxicos pelos grandes produtores, o que fez com que as pragas migrassem para as
produções menores.
Em relação à conversão da floresta, ainda que tenha sido possível observar um
pequeno aumento nas áreas em uso (capítulo 8), ficou evidente que esse uso tem sido menos
voltado para a produção comercial. As variáveis que traduzem essa tendência são o menor
número de agricultores, o menor número de variedades à venda, o menor valor de produção e
o aumento das áreas de culturas perenes e das áreas de mata. Os resultados mostraram ainda
que as rendas não-agrícolas têm ganhado força na composição do orçamento doméstico, tanto
do ponto de vista econômico quanto simbólico. Conforme registrado no capítulo 9,
considerando que essas rendas apresentam correlações negativas com a produção agrícola,
ainda que fracas, a hipótese (A2) que o aumento da renda estaria incentivando o investimento
em atividades produtivas no lote e, por consequência, aumento a pressão sobre o uso da terra,
não pôde ser confirmada.
A intensificação dos processos de desmatamento, identificada no capítulo 10, parece
estar associada principalmente aos grandes produtores de soja que se estabeleceram na região
a partir do início dos anos 2000. Tal constatação é reforçada pelos dados de produção
agrícola, que mostraram que a soja não surgiu no portfólio de atividades produtivas dos lotes
visitados em 2003, sendo quase insignificante em 2011 (presente em apenas 2,41% das
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propriedades entrevistadas). Dessa forma, a soja se apresenta como uma cultura quase que
exclusiva dos grandes produtores, que aproveitam seus aportes técnicos e financeiros para
executar os plantios em condições de fronteira agrícola, com baixos preços da terra e conflitos
fundiários, o que acaba por elevar as taxas de conversão da floresta.
Hipótese B1: Existe uma percepção de melhoria da qualidade de vida ligada à estabilização
da renda e ao maior acesso a bens de consumo e serviços
A percepção de melhoria de qualidade de vida entre 2003 e 2011 ficou claramente
registrada nos discursos dos entrevistados, conforme apresentado no capítulo 11,
principalmente em função do crescimento da renda média das famílias, o que aumentou a
capacidade de consumo, e da melhoria da infraestrutura, com destaque para o maior acesso à
energia elétrica e água. Outros autores, como Rigg e Nattapoolwat (2001), Kageyama (2003)
e Rigg (2006), também já haviam observado que o aumento da renda não-agrícola estava
promovendo uma melhoria da qualidade de vida. Rigg (2006), por exemplo, verificou que a
maior dependência das populações rurais em relação à infraestrutura e serviços providos pelos
centros urbanos e pelo mercado estava trazendo resultados positivos no Nepal, levando a um
maior nível de renda, ao estabelecimento de meios de subsistência mais resilientes e a padrões
de vida mais elevados. Tal resultado, que se relaciona com que foi observado em Santarém, é
positivo por um lado, ao demonstrar que populações de áreas rurais historicamente
marginalizadas têm tido acesso a um padrão de vida menos degradante, afastando-se de
situações de vulnerabilidade socioeconômica, mas é negativo por outro, ao exemplificar mais
uma vez que as atividades agrícolas de pequena escala padecem frente à desvalorização do
papel social do pequeno produtor rural.
Nos Estados Unidos, a rede previdenciária foi exatamente um dos fatores que
transformaram a realidade rural do país, assegurando uma qualidade de vida mínima para as
famílias. Entre outros países desenvolvidos, os efeitos são semelhantes e o objetivo de elevar
e estabilizar a renda das famílias rurais só foi atingido com o suporte de rendas não-agrícolas.
Dessa forma, o espaço rural não pode ser mais visto apenas como o fornecedor de produtos
agrários e mão de obra. Ele é também recebedor, demandando serviços e infraestrutura
(GRAZIANO DA SILVA, 1997).
A desvalorização da agricultura de pequena escala fica mais clara ao se registrar o
paradoxo intergeracional da atividade agrícola: as gerações mais antigas valorizam esse tipo
de trabalho e as tradições locais, mas mandam as gerações mais novas, caso tenham
condições, para estudar nas cidades e terem melhores oportunidades de trabalho. Em

272

Santarém, conforme observado no capítulo 7, a grande maioria das famílias deseja que os
filhos estudem para ter outras oportunidades de exercício profissional. Tal decisão, em médio
e longo prazo, acaba enfraquecendo a prática agrícola local. Pesquisas realizadas em outras
partes do mundo com os indivíduos mais jovens das áreas rurais mostram que eles até
reconhecem a importância da agricultura, mas não se veem mais realizando-a como principal
atividade provedora de renda (RIGG; NATTAPOOLWAT, 2001).
Hipótese B2: Existe uma valoração positiva dos bens e serviços proporcionados pelos
centros urbanos e isso tem influenciado as prioridades e perspectivas das famílias quanto
ao uso da terra e a aplicação dos recursos financeiros
A hipótese B2 foi delineada frente ao cenário de êxodo rural que vinha caracterizando
várias regiões brasileiras, propondo que o processo de tomada de decisão das famílias estava
sendo influenciado pela perspectiva de deixar as unidades domésticas rurais. De maneira
geral, no entanto, o discurso dos entrevistados mostrou uma percepção negativa quanto às
características do espaço urbano como local de moradia, ainda que as famílias reconheçam a
importância da cidade na promoção de serviços. Nesse sentido, mais do que uma perspectiva
de passar a ocupar os centros urbanos, as famílias passaram a estruturar o espaço rural com os
bens e serviços que lhes são convenientes e desejados. Os dados de despesas e bens de
consumo das áreas rurais apresentados nos capítulos 7 e 8 mostram o surgimento, em 2011, de
produtos característicos das residências urbanas, como fornos de micro-ondas e aparelhos de
ar-condicionado. Ainda assim, a acumulação de capital entre as famílias rurais não parece ser
destinada à aquisição de propriedades nas cidades, bem como não surgiu um êxodo rural
significativo entre 2003 e 2011, como também mostram os dados dos capítulos 7 e 8.
Em termos espaciais, foi possível verificar ainda que propriedades rurais no entorno da
área urbana de Santarém estão sendo transformadas em segunda residência de moradores
urbanos, em um processo que já havia sido identificado por Nugent (1993), e análogo ao
fenômeno do estabelecimento de chácaras, identificado por Graziano da Silva (1997) no
interior de São Paulo. Nessa zona rural que se torna uma extensão da cidade, e na cidade que
passa a englobar o rural, a divisão entre esses dois espaços tem se tornado menos nítida. A
aproximação da cidade, ainda que não represente uma migração definitiva de toda a família,
se dá tanto por processos que afastam os indivíduos da agricultura, como o fracasso dos
programas de colonização, a expansão contínua da pecuária e a expansão recente das áreas de
produção de soja, quanto por fatores que aproximam os indivíduos da cidade, como a busca
de oportunidades educacionais e econômicas. Dessa forma, a manutenção de habitações em

273

diferentes ambientes (rural e urbano) tem se apresentado como uma forma de explorar e ter
acesso frequente a diferentes recursos. Conforme destacou WinklerPrins (2002) e
WinklerPrins e Souza (2005), nas áreas urbanas, por exemplo, os quintais dessas famílias
costumam funcionar como uma transição entre os dois espaços, no qual se mesclam os modos
de vida camponês e assalariado. Tal prática tem importância fundamental para prover
produtos e práticas produtivas que vão manter relações sociais à base de trocas entre vizinhos
e parentes.
***
Além dos resultados que se correlacionam mais diretamente com as questões de
pesquisa, surgiram outros temas importantes, que transcendem a divisão pré-estabelecida de
hipóteses. Nesse sentido, um dos primeiros pontos que emergiram a partir da comparação dos
dados de 2003 e 2011 foi a reestruturação da composição demográfica na região em estudo,
com destaque para a redução do número total de indivíduos por família, a redução do número
de crianças e o aumento do número de idosos. Essa condição, somada ao maior acesso a
fontes de renda advindas de atividades não-agrícolas e a redução geral da agricultura de
pequena escala, reforça o afastamento de modelos teóricos chayanovianos, que se sustentam
na composição da estrutura familiar para explicar a economia doméstica de pequenas
propriedades rurais, como já destacado por VanWey e colaboradores (2007).
Em relação à produção agrícola, vários produtos apresentaram queda na produção
entre 2003 e 2011, como apontam os dados nos capítulos 7 e 8. Algumas dessas mudanças
podem refletir condições momentâneas de mercado. Já outras podem significar uma
transformação mais estrutural nos meios de produção. A produção de mandioca e farinha, por
exemplo, é uma das poucas atividades que se mantiveram em uma proporção significativa das
propriedades. Nesse caso, a queda na produção de farinha registrada em 2011 pode estar
associada a um processo mais volátil de queda de preço, enquanto que a diminuição na
produção de arroz, feijão e milho parecem estar associadas a processos mais profundos de
readequação dos incentivos de produção, que tem resultado na troca de culturas anuais por
culturas perenes.
A despeito de um cenário geral de afastamento da agricultura entre os pequenos
produtores rurais, essas novas condições de mercado proporcionaram uma tendência de
especialização em algumas poucas propriedades entrevistadas. A produção de gado em 2011,
por exemplo, concentrou-se em um número menor de produtores, porém passou a representar
uma parte maior da renda agrícola regional. O mesmo aconteceu com a produção de abacaxi e
melancia. Da mesma forma que isso pode indicar uma maior profissionalização dos
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produtores remanescentes, é necessário atentar também para a indicação de uma redução geral
do papel da agricultura na renda média das famílias que fizeram parte do levantamento.
Em relação aos efeitos da chegada dos grandes produtores de monoculturas na região
de Santarém, além de toda a discussão já apresentada, foi possível categorizar dois estágios do
processo de estabelecimento desses novos atores: um efeito pré-ocupação, que se refletiu
principalmente na pressão sobre os pequenos produtores para a venda das propriedades, e um
efeito pós-ocupação, que se traduziu na aplicação de venenos, surgimento de problemas de
saúde, queda da produtividade e esvaziamento de algumas comunidades. Esses pontos
merecem inclusive estudos mais aprofundados, já que parecem responder por uma parcela
importante do afastamento dos pequenos produtores das atividades agrícolas, bem como pelos
impactos mais significativos sobre o uso da terra na região de Santarém.
Em relação à construção dos resultados e à metodologia, é importante destacar que
existe uma dificuldade muito grande por parte dos entrevistados em quantificar e contabilizar
a produção agrícola e as mudanças de uso da terra. Dessa forma, seria interessante que
estudos como esse fossem complementados com um levantamento detalhado em um número
menor de propriedades, o qual poderia refinar a análise e colaborar para a compreensão dos
processos de tomada de decisão por parte das famílias. Sobre a análise dos dados, ainda que
métodos estatísticos mais sofisticados pudessem oferecer um panorama mais completo, a
determinação da relação entre renda e uso da terra parece depender de um cenário mais
complexo, no qual se incorpore o histórico de uso e outros fatores subjetivos que determinam
o processo de tomada de decisão das famílias quanto à alocação dos recursos e da conversão
do uso da terra.
De maneira geral, as famílias entrevistadas em Santarém têm encontrado alternativas
satisfatórias e variadas frente aos novos cenários socioeconômicos que se estabeleceram nos
últimos anos, mesmo com a queda pronunciada da agricultura. Parece haver, contudo, uma
preferência moral quando da execução de políticas públicas (e até de pesquisas) de conceber
as localidades rurais como unidades de cultura e organização social homogêneas, com padrões
de comportamento que podem ser traçados historicamente e que têm base em normas locais
bem definidas (RIGG, 2006). Exatamente nesse sentido, é fundamental remover o estereótipo
de “população tradicional” e considerar suas reais necessidades e contextos (BRONDÍZIO et
al., 2009), já que discursos equivocados sobre a situação e os determinantes da pobreza no
meio rural têm levado a políticas com foco na simples redistribuição de insumos e na tentativa
de forçar a produção agrícola tradicional, em uma abordagem que não compreende a
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complexidade da realidade rural não-agrícola (RIGG, 2006). Conforme exemplifica Navarro
(2010, p. 201):
“Proposições de cientistas sociais e ativistas que sugerem que outra agricultura
(camponesa) é possível – em ambas as direções, ou seja, a volta ao campo através de
uma recampesinização, de um lado, e a redução da integração econômica e a
correspondente presença em múltiplos mercados, de outro – representam
manifestações populistas sem nenhuma aderência às realidades agrárias concretas.
São discursos de fundo romântico que idealizam o mundo rural.”

Dessa forma, defender a necessidade de “salvar” a agricultura entre os pequenos
produtores pode estar desconsiderando os interesses das próprias populações rurais. É
importante perceber também que o declínio das atividades agrícolas, decorrente do
surgimento de novas oportunidades no meio rural, pode ser visto como um processo benéfico
por parte dessas populações. Nesse sentido, há a necessidade de separar e reconhecer o que é
melhor para a agricultura e o que é melhor para a população rural, respeitando o interesse dos
indivíduos (RIGG; NATTAPOOLWAT, 2001).
Isso não significa ignorar que o mesmo cenário de crescimento econômico e
oferecimento de novas fontes de renda que vem reduzindo a pobreza, colocando mais pessoas
no mercado e melhorando a percepção de qualidade de vida nas áreas rurais pode também
estar convertendo sistemas de produção e modos de subsistência autônomos em formas de
trabalho desvalorizadas (TUCKER et al., 2010). Mas é, de fato, um apelo para que as políticas
públicas se conectem ao “mundo real”, reconhecendo que a agricultura é uma das atividades
de uma população rural em que a única característica que a separa do mercado de consumo e
de trabalho é a distância física.
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13 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados quantitativos e o discurso dos entrevistados analisados apontaram para uma
clara diminuição da importância da agricultura dentro dos espaços rurais para os pequenos
produtores. Embora algumas unidades domésticas do levantamento tenham demonstrado
engajamento e investimentos na agricultura, parece haver uma desprofissionalização geral dos
cultivos, onde as famílias mantêm a agricultura como um hobby e/ou como uma fonte de
alimentos complementar. Existe uma redução expressiva da comercialização dos produtos,
bem como uma menor dependência da produção local para subsistência, como apontado pela
diminuição do número de culturas produzidas e pelo aumento das despesas com alimentação.
A importância crescente das fontes de renda não-agrícolas na economia doméstica,
com destaque para as aposentadorias e pensões, foi um dos resultados mais proeminentes do
presente trabalho, ainda que não tenha registrado diferenças estatisticamente significativas
entre algumas das variáveis em análise (capítulo 9). Além de uma fonte essencial para a
composição da renda familiar, como evidenciado pelos dados de renda, a movimentação de
recursos gerada pelos aposentados e pensionistas tem consequências fundamentais para a
economia local, como mostraram os dados da previdência social e do PIB.
Não há mais propósito, portanto, em descrever a aposentadoria como uma renda
adicional, conforme presumido na introdução do presente trabalho, pois é ela mesma a própria
renda principal entre a população estudada. Nesse sentido, o aumento contínuo do salário
mínimo, elevando o valor das aposentadorias e pensões, tende a reduzir ainda mais a
participação das atividades agrícolas na composição dos rendimentos familiares. A mesma
lógica opera para os empregos fora das propriedades rurais, com o aumento do salário mínimo
tornando-os mais atrativos do que o retorno das atividades agrícolas no lote.
Os efeitos dos programas de transferência de renda e benefícios sociais, como o PBF e
a aposentadoria rural, emergiram como um dos componentes que contribui para todo um
fenômeno de redução da atividade agrícola. No entanto, tal fenômeno é também fortemente
influenciado por dinâmicas internas, como a menor disponibilidade de mão de obra familiar, a
desvalorização do trabalho agrícola e a busca por oportunidades educacionais e de trabalhos
externos, e por dinâmicas externas, como o baixo retorno financeiro das principais culturas
anuais nas práticas de pequena escala, a concorrência com grandes produtores mecanizados, o
aumento da ocorrência pragas agrícolas, os custos de transporte da produção e a ação de
atravessadores na comercialização dos produtos.
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Um dos resultados mais marcantes de todo esse cenário é a desconexão entre terra e
riqueza. Uma das famílias visitadas em 2011 tinha, por exemplo, além do lote de moradia,
uma outra propriedade com aproximadamente 600 ha, o que a colocava como a maior
propriedade do todo o levantamento. Ainda assim, a neta do chefe da unidade doméstica
trabalhava como empregada doméstica no centro urbano de Santarém para complementar a
renda da família, exemplificando como o tamanho da terra pode não estar associada à geração
de renda na região em estudo.
A maioria das famílias entrevistadas não observa, portanto, vantagens em continuar na
agricultura. Faz mais sentido optar por outras atividades, já que o custo de oportunidade da
mão de obra dos indivíduos vem aumentando frente às possibilidades de emprego formal, o
que reduz a perspectiva de decidir pelo trabalho agrícola no lote. Para as famílias que
continuam se engajando na agricultura, a assistência técnica efetiva parece ser o grande
diferencial, já que ela é capaz de possibilitar o aumento do retorno financeiro, com uma
possível equiparação aos salários dos trabalhos formais, o que equilibraria o processo de
tomada de decisão individual/familiar. O papel da assistência técnica foi ressaltado tanto nos
resultados dos testes estatísticos quanto no discurso dos entrevistados.
Apesar desse cenário de afastamento das atividades agrícolas, a melhoria das
condições de infraestrutura, especialmente o acesso à energia e água, tem incentivado as
famílias a continuar vivendo nas propriedades rurais. Existe ainda um sentimento de
pertencimento, de apreço pela vida rural, especialmente entre os indivíduos mais velhos. A
maioria dos proprietários não demonstrou interesse em se mudar para as áreas urbanas, como
foi observado nos discursos dos entrevistados.
Por outro lado, foi identificada uma aproximação com o modo de vida urbano,
especialmente em relação aos padrões de consumo e as perspectivas de trabalho e estudo,
ainda que o espaço de moradia continue a ser considerado rural. Apesar de haver pouca
evidência nos dados, considerando que este não era o objetivo principal da pesquisa, é
provável que o aumento do nível educacional e a conexão com as atividades escolares nos
centros urbanos também esteja contribuindo para o desinteresse nas atividades agrícolas entre
os mais jovens, além da própria desvalorização social e econômica da agricultura de pequena
escala.
Em suma, as perspectivas em curto e médio prazo para os pequenos produtores rurais
serão construídas sobre um cenário de crescimento econômico, especialização da agricultura e
influência crescente da cultura e valores urbanos, especialmente entre os indivíduos mais
jovens. Para continuar chamando-os de “produtores rurais”, será necessária a promoção de
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uma assistência técnica efetiva, voltada à redução de custos, aumento da eficiência produtiva
e agregação de valor, bem como uma revalorização social e econômica do papel do pequeno
produtor rural no oferecimento de alimentos. Essas ações, contudo, não podem abrir mão do
reconhecimento de que as atividades não-agrícolas são parte fundamental da organização dos
modos de vida da população rural brasileira, lembrando que o interesse e o bem estar das
famílias não podem ser subestimados.
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ANEXO A – Questionário sobre a propriedade, produção e uso da terra

302
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ANEXO E – Tabela de variáveis avaliadas (continua)
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26

Código

Tipo de variável
Descrição
Quantitativa
AREA
Área total da propriedade, em hectares
Continua
Quantitativa
DIST URB
Distância do centro urbano de Santarém, em quilômetros
Continua
MESMO
Indicador de mudança de proprietário entre 2003 e 2011 - "0" para "NAO" e "1"
Categórica
PROP
para "SIM"
TEMPO
Quantitativa
Tempo total de propriedade do lote pela família entrevistada, em anos
PROP
Discreta
Indicador de mudança de tamanho da propriedade - "0" para "exatamente a mesma",
MESMO
Categórica
"1" para "maior que 2003", "2" para "uma parte de 2003", "3" para "diferente de
TAM
2003"
OUTR PROP Categórica
Indicador de propriedade de outros lotes rurais - "0" para "NAO" e "1" para "SIM"
Quantitativa
N INDIV
Número total de indivíduos que vivem no lote
Discreta
Quantitativa
N 0-17
Número total de indivíduos entre 0 e 17 anos (crianças)
Discreta
Quantitativa
N 18-64
Número total de indivíduos entre 18 e 64 anos (adultos)
Discreta
Quantitativa
N 65+
Número total de indivíduos com 65 anos ou mais (idosos)
Discreta
Quantitativa
N AGRIC
Número total de indivíduos que se declararam agricultores
Discreta
IND
Quantitativa
Índice de agrarização calculado a partir da divisão entre o número de indivíduos que
AGRAR
Continua
se declaram agricultores e o número total de indivíduos da UD
FAM
Quantitativa
N APOS
Número total de indivíduos aposentados e/ou pensionistas
Discreta
ESCOL
Quantitativa
Número de anos de estudo do indivíduo adulto que mais estudou
MAX
Discreta
Indicador se a família recebe ou recebeu o Bolsa Escola/Família - "0" para "NAO" e
BOLSA F
Categórica
"1" para "SIM"
Indicador se há prática de caça entre os indivíduos da família - "0" para "NAO" e
CACA
Categórica
"1" para "SIM"
Quantitativa
Valor total dos bens de consumo (itens da casa, equipamentos agrícolas, automóveis
BENS CONS
Continua
etc.) declarados nas propriedades, em reais
Indicador da ocorrência de propriedades urbanas sob administração das famílias PROP URB
Categórica
"0" para "NAO" e "1" para "SIM"
Quantitativa
DESP TOT
Valor total das despesas mensais , em reais
Continua
Quantitativa
DESP CAP
Valor total das despesas mensais per capita, em reais
Continua
Quantitativa
DESP ALIM
Valor total das despesas mensais com alimentação, em reais
Continua
ENERGIA
Categórica
Indicador da presença de energia elétrica no lote - "0" para "NAO" e "1" para "SIM"
Indicador das fontes de água presentes no lote - "1" para "poco proprio", "2" para
"poco de outros", "3" para "igarape", "6" para "mina/fonte", "8" para "caminhao
AGUA
Categórica
pipa", "9" para "agua encanada/microssistema", "0" para "outros", "88" para "nao
tem/nao informado"
Indicador da participação de algum indivíduo da família em alguma forma de
ASSOC
Categórica
associação - "0" para "NAO" e "1" para "SIM"
Indicador da participação de algum indivíduo da família no sindicato rural - "0"
SINDIC
Categórica
para "NAO" e "1" para "SIM"
Indicador de acesso atual ou passado ao crédito na propriedade - "0" para "NAO" e
CREDIT
Categórica
"1" para "SIM"
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ANEXO E – Tabela de variáveis avaliadas (continuação)
Núm.
27
28
29
30

Código
N PROD
PROD
VEND
N PROD
VEND

IND
COMER

32

GADO

33

AVES

34

SUINOS

35

CAVALOS

36

RELIG

37

REND TOT

39
40
41
42
43
44

Categórica

Quantitativa
Discreta
Quantitativa
VAL PROD
Continua

31

38

Tipo de variável
Quantitativa
Discreta

Quantitativa
Continua
Quantitativa
Discreta
Quantitativa
Discreta
Quantitativa
Discreta
Quantitativa
Discreta
Categórica

Quantitativa
Continua
Quantitativa
REND CAP
Continua
REND
Quantitativa
APOS
Continua
REND
Quantitativa
LOTE
Continua
Quantitativa
REND SAL
Continua
Quantitativa
RENDA BF
Continua
REND
Quantitativa
OUTR
Continua
IND
Quantitativa
AGRAR
Continua
REND

45

COLETA

46

PRESERVA Categórica

47

ANUAIS

48
49
50
51
52
53

Categórica

Quantitativa
Continua
Quantitativa
PERENES
Continua
Quantitativa
PASTO
Continua
Quantitativa
CAPOEIRA
Continua
Quantitativa
MATA
Continua
Quantitativa
USO
Continua
Quantitativa
NAO USO
Continua

Descrição
Número total de variedades agropecuárias produzidos no lote
Indicador de produtos destinados especificamente à venda - "0" para "NAO" e
"1" para "SIM"
Número total de produtos destinados especificamente à venda
Valor total da produção agropecuária anual, em reais
Índice de comercialização da produção calculado a partir da divisão entre o
número de variedades vendidas e o número total de variedades produzidas na
UD
Número total de cabeças de gado
Número total de aves
Número total de suínos
Número total de cavalos
Tipo de religião seguido pela família - "1" para "sem religiao", "2" para
"catolico", "3" para "crente/evangelico", "8" para "nao informado"
Valor total da renda mensal, em reais
Valor total da renda mensal per capita, em reais
Valor total da renda mensal com aposentadoria e pensões, em reais
Valor total da renda mensal com a venda de produtos do lote, em reais
Valor total da renda mensal com salários, em reais
Valor total da renda mensal com o Bolsa Família, em reais
Valor total da renda mensal com outras fontes de renda, em reais
Índice de agrarização da renda calculado a partir da divisão entre a renda de
produtos do lote e a renda total da UD
Indicador de coleta de materiais da floresta (frutos, plantas medicinais, lenha
etc.) - "0" para "NAO" e "1" para "SIM"
Indicador da prática de preservação de áreas ou espécies de árvores na
propriedade - "0" para "NAO" e "1" para "SIM"
Área da propriedade ocupada por culturas anuais, em porcentagem do lote
Área da propriedade ocupada por culturas perenes, em porcentagem do lote
Área da propriedade ocupada por pasto, em porcentagem do lote
Área da propriedade ocupada por capoeira (vegetação secundária), em
porcentagem do lote
Área da propriedade ocupada por mata, em porcentagem do lote
Agregação das classes de uso da terra ANUAIS, PERENES e PASTO para
caracterizar a proporção do lote em uso
Agregação das classes de uso da terra CAPOEIRA e MATA para caracterizar
a proporção do lote em não uso ou abandono
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ANEXO F – Relatório resumido do índice de acurácia
CLASSIFICATION ACCURACY ASSESSMENT REPORT
----------------------------------------Image File : c:/users/gabriel lui/desktop/stm 2009_2012/remote
sensing/classificacao nao supervisionada/2001_07_30_s4.img
User Name : Gabriel Lui
Date : Wed Jul 18 19:16:41 2012

ACCURACY TOTALS
---------------Class
Reference Classified Number
Name
Totals
Totals Correct
------------------- ---------- ------Floresta
38
35
34
Floresta secund
34
36
29
Agropecuaria
35
39
30
Solo exposto
7
4
4
Agua
1
1
1
Nuvem
0
0
0
Sombra nuvem
0
0
0
Agua
0
0
0
Totals

115

Overall Classification Accuracy =

Producers
Users
Accuracy
Accuracy
------------89.47%
97.14%
85.29%
80.56%
85.71%
76.92%
57.14% 100.00%
100.00% 100.00%
-------------

115

98
85.22%

----- End of Accuracy Totals -----

KAPPA (K^) STATISTICS
--------------------Overall Kappa Statistics = 0.7893
Conditional Kappa for each Category.
-----------------------------------Class Name
---------Floresta
Floresta secundaria
Agropecuaria
Solo exposto
Agua
Nuvem
Sombra nuvem
----- End of Kappa Statistics -----

Kappa
----0.9573
0.7239
0.6683
1.0000
1.0000
0.0000
0.0000

